Elektroninio dokumento nuorašas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO AB „VISAGINO MECHANIZACIJA“ 2018 METŲ VEIKLOS
ATASKAITAI
2019 m. kovo ___ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, n u s p r e n d ž i a:
Pritarti AB „Visagino mechanizacija“ 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

'(7$/ǋ60(7$'820(1<6
Dokumento sudarytojas (-ai)

9LVDJLQRVDYLYDOG\EơVDGPLQLVWUDFLMD

'RNXPHQWRSDYDGLQLPDV DQWUDãWơ

'ơOSULWDULPR$%Ä9LVDJLQRPHFKDQL]DFLMD³PHWǐ
veiklos ataskaitai

Dokumento registracijos data ir numeris

2019-03-28 10:32 Nr. TS-76

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

'DOLDâWUDXSDLWơ6DYLYDOG\EơVPHUơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-04-02 16:53

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-04-02 16:53

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2018-07-04 12:54 - 2020-07-03 12:54

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

0

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

1

3URJUDPLQơVƳUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVVXGDU\WDV
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
HOHNWURQLQLR Lǐ SDUDãR ǐ WLNULQLPą WLNULQLPRGDWD
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data
LUMąDWVSDXVGLQĊVGDUEXRWRMDV

QXRUDãąVXIRUPDYR5DVD*DLGHOLHQơ

Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

AB ,,Visagino mechanizacija” 2018 m. veiklos ataskaita

AB „ VISAGINO MECHANIZACIJA“
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. ĮŽANGA.
Veiklos ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Šioje
ataskaitoje AB „ Visagino mechanizacija” toliau gali būti vadinama įmone ar bendrove.
Bendrovės rekvizitai:
AB ,,Visagino mechanizacija‘‘Įmonės kodas 155514735,
PVM mok. kodas LT555147314A.s.
LT747300010002618112, AB ,,Swedbankas‘‘,Karlų k., Visagino savivaldybė, p.d. 20, LT- 31002;
interneto svetainė www. visaginomechanizacija.lt .
Akcinė bendrovė ,,Visagino mechanizacija“ įsteigta 1975 m. gruodžio 1 d. prie Vakarų statybos
valdybos, kaip specifinės paskirties Visagino valstybinės energetikos statybos įmonė
„Mechanizacijos valdyba“. 1995 metais Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įsakymu buvo
reorganizuota į AB ,,Visagino mechanizacija“. Bendrovė yra įregistruota VĮ Registrų centro Utenos
filiale 1995 m. liepos 19 d. Įmonės kodas 155514735, bendrovės adresas Karlų k., Visagino
savivaldybė. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises; jos įstatinis
kapitalas yra padalintas į akcijas. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį
savarankiškumą.
Pagrindinės įmonės veiklos sritys – mechanizmų nuoma, konstrukcinių metalų gaminių gamyba,
statybinių metalo konstrukcijų ir dalių gamyba, krovininių automobilių nuoma su vairuotojais,
traktorių ir automobilių remontas, profesinis mokymas.
Mūsų įmonė yra sukaupusi daugiau nei keturiasdešimt metų mechanizmų ir autotransporto
nuomos patirtį. Tai įmonės pagrindinė veiklos sritis. AB “Visagino mechanizacija“ mechanizmų ir
autotransporto parką sudaro: automobiliniai kranai, sunkvežimiai, įvairių tipų ekskavatoriai ir
buldozeriai, automobiliniai keltuvai ir krautuvai.
Per šį laikotarpį įmonė praplėtė savo veiklos sritį. Stipri techninė bazė leido mums pagal
užsakymus gaminti įvairaus sudėtingumo nestandartinę įrangą. Technikos priežiūros tarnyba išdavė
mūsų įmonei leidimą remontuoti bokštinius, savaeigius, strėlinius kranus iki 100 t. keliamosios
galios, tiltinio tipo kranus iki 50 t. keliamosios galios, gaminti stropus ir traversas iki 32 t.
keliamosios galios. Taip pat atliekame tekinimo, frezavimo, šlifavimo, suvirinimo, metalo apdirbimo
bei kitus darbus. Teikiame mechanizmų ir autotransporto bei jų mazgų remonto paslaugas. Vežame
krovinius vidaus maršrutais.
Mūsų bendrovei išduotos licencijos:
- 2016 metais gruodžio 12 d. LR Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo
ministerijos išduota vežti krovinius vidaus maršrutais licenciją Nr. 015484;
- 2009 metais gegužės 13 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota nuolatinės
potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija Nr. TSL-31;
- 2006 metais liepos 10 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos išduota licencija Nr. 003129
vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas.
- kiekvienais metais potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir remonto veikla draudžiama
pagal Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą.
- Įmonės įstatinis kapitalas 665 567 Eur. Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24
d. sprendimu Nr.TS-172 įstatinis kapitalas buvo sumažintas 2017 m. anuliuojant 315161 vertės
paprastųjų vardinių akcijų. Įstatinis kapitalas padalintas į akcijas, kurios nuosavybės teise
priklauso vieninteliam akcininkui - Visagino savivaldybės administracijai. Nominali akcijos vertė –
du eurai devyniasdešimt centų. 2018 metais jokių operacijų su akcijomis atliekama nebuvo.
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Įmonėje atidaryta vertybinių popierių sąskaita Nr.1, kurioje fiksuojamos visos operacijos su
akcijomis.
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 04 25 įsakymu Nr. ĮV-E-361
sudaryta įmonės valdyba iš penkių narių. Valdybos pirmininkas – Rasa Gaidelienė; nariai:
Liudmila Bratygina, Pavel Kostenko, Vitalij Makovskij, Agata Šeluchina.
2018 metais valdybos posėdžiuose buvo nagrinėjami klausimai:
Eil. Data
Nr.
1.
2018 03 07

2.

2018 04 09

Darbotvarkė

Dalyvavo

1. Dėl AB ,,Visagino mechanizacija” vadovo
atšaukimo iš pareigų
2. Spręsti Bendrovės vadovo veiksmais
padarytos žalos dydžio nustatymo ir atlyginimo
klausimą
1. Dėl AB ,,Visagino mechanizacija” laikinai
einančio pareigas direktoriaus paskyrimo.

R. Gaidelienė, L.
Bratygina, V.
Makovskis, A. Lavrinovč,
dalyvavo J. Zotov
R. Gaidelienė, L.
Bratygina, V.
Makovskis, A. Lavrinovč,
P. Kostenko

AB „ Visagino mechanizacija “ misija - teikti profesionalias transporto, mechanizmų paslaugas,
vykdyti specialios technikos remonto darbus, atlikti suaugusiųjų mokymą.
AB „Visagino mechanizacija“ vizija - išlikti pirmaujančia įmone savo regione, teikiančia
kokybiškas paslaugas.
Bendrovės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
1. Užtikrinti kokybišką transporto ir mechanizmų paslaugų organizavimą įstaigoms, įmonėms,
gyventojams;
2. Užtikrinti efektyvų ir kokybišką klientų aptarnavimą;
3. Siekti, kad bendrovės transportas nuolat būtų tinkamai prižiūrėtas ir techniškai tvarkingas;
4. Gerinti esančios bazės techninę būklę.
5. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių praktiniam ir teoriniam mokymui.
6. Rūpintis aplinkosauga, tvarkyti pavojingas atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities
kartoms.
Siekiant padidinti darbo efektyvumą ir sumažinti nuostolius 2018 metais įmonės vadovas:
- priimdavo sprendimus visose bendrovės plėtojimo ir jos operatyvinės veiklos
organizavimo srityse;
- organizavo bendrovės auditorių pastabų šalinimą ir pasiūlymų įgyvendinimą;
- sudarydavo sandorius bei paslaugų teikimo sutartis;
- organizuodavo perspektyvinių planinių dokumentų, finansinės būklės gerinimo programų
rengimą;
- organizavo einamųjų metų bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą;
- teikdavo valdybai informaciją apie metinę finansinę atskaitomybę, gamybos ir valdymo
organizavimą, duomenis apie bendrovėje sudarytus sandorius, bendrovės finansinę padėtį, ūkinės
veiklos rezultatus, atliktas materialinių ir kitų vertybių inventorizacijas;
- vertino darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą, analizuodavo
bendrą būklę ir numatė priemones jai gerinti.
- atliktas darbuotojų atestavimas
- atestuoti keturi įmonės darbuotojai pagal savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo
programą ir du darbuotojai pagal automobilinio krano operatoriaus mokymo programą.
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- darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose;
- bendrovė siekė tapti visuomenės pasitikėjimą turinčia bendrove ir savo veikla prisidėti prie
miesto bei regiono plėtros;
- remonto darbų efektyvumo didinimui įmonėje įsigyti nauji instrumentai ir įrengimai.
- pradėjome teikti užsakovams automobilių elektros įrangos remonto paslaugas.
- atliktas kompiuterių atnaujinimas.
- įsigytas vilkikas Scanija.
- organizuodavo kasdieninę bendrovės veiklą: leido, tvirtino tvarkomuosius dokumentus, tikrino
jų vykdymą. Įmonėje sudaryti 39 įsakymai veiklos klausimais. Iš jų:
Eil. Data
Nr.
1.
2018 01 15

Įsakymo
numeris
01-01-02

Įsakymo antraštė

Pastabos

Dėl darbo
apmokėjimo

Ryšium su
minimalaus darbo
užmokesčių padidėjimu, nuo 2018-0101 dienos padidinti AB ,,Visagino
mechanizacija“ darbuotojams darbo
užmokesčius ir tarifinius atlygius pagal
pridedamą sąrašą.
Automobilį įvesti į eksploataciją nuo
2018 01 15 d.

2.

2018 01 15

01-01-04

3.

2018 02 27

01-01-08

4.

2018 04 18

01-1-13

Dėl akcijos
,,Darom 2018“

5.

2018 04 19

01-1-15

Dėl mažos vertės
pirkimų
komisijos, darbo
reglamento

6.

2018 06 11

01-1-22

7.
8.

2018 06 11
2018 06 29

01-1-23
01-1-26

9.

2018 08 28

01-1-30

10.

2018 08 29

01-1-31

Dėl asmens
duomenų
tvarkymo AB
,,Visagino
mechanizacija“
taisyklių
tvirtinimo
Dėl kuro normos
Dėl automobilio
SCANIA kuro
normos
Dėl valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos
Dėl netinkamo
naudoti mater.

Dėl automobilio
SCANIA įvedimo
į eksploataciją
Dėl staklių ir
mažaverčių
prekių perdavimo

Vadovaudamiesi AB ,,Visagino
mechanizacija“ veiklos audito ataskaita
2018 vasario 26 d. Nr. K3-1, ir LRV
nutarimas 2014- 10 03 Nr. 1070 ,,Dėl
inventarizaciojs taisyklių patvirtinimo“
Sutvarkyta įmonės teritorija. Surinktos
pavojingos ir komunalinės atliekos
priduotos UAB „Žalvaris“.
Parengti šie dokumentai: „Dėl mažos
vertės pirkimų komisijos patvirtinimo“,
„Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamento“. Paskirtas pirkimų
organizatorius.
Parengti šie dokumentai: „Darbuotojų
duomenų apsaugos taisyklės“, “Vaizdo
duomenų naudojimo taisyklės“.

Sąrašas pridedamas
Po atliktų kontrolinių matavimų

Valstybinės kalbos kontrolės sk.
rekomendacijos

AB ,,Visagino mechanizacija” 2018 m. veiklos ataskaita

11.

2018 09 7

01-1-32

12.

2018 09 11

01-132.1

13.

2018 09 11

01-1-33

14.

2018 11 28

01-1-39

15.

2018 10 23

16.

2018 12 21

turto nurašymo
Dėl metinės
inventarizacijos
Dėl skolų
išieškojimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo
Dėl komisijos
sudėties
pakeitimo
Dėl kuro normos
Dėl dalyvavimo
konkurse

01-1-42

Paruoštas dokumentas „Skolų
išieškojimo tvarkos aprašas“

Dėl direktoriaus J. Zotovo atleidimo

Žiemos laikotarpiu, i kai lauko t -5,
kuro normą padidinti 5 procentais
„Statybinių mašinų, mechanizmų ir
specialių automobilių nuoma“
konkursas

Dėl beviltiškų
skolų nurašymo

Su IAE yra sudarytos dvi ilgametės „Traktorių, krovininių automobilių ir puspriekabių techninės
priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugos“ sutartys, kurių bendra sutarčių suma sudaro
125880,03 eurų.
2018 metais sudaryta 17 naujų sutarčių su užsakovais. Iš jų 16 ,,Transporto priemonių nuomos
paslaugų“ sutarčių, 1 audito paslaugų sutartis. Be to dirbame pagal anksčiau sudarytas paslaugų
teikimo sutartis.
Per 2018 metus beviltiškomis skolomis pripažinta skolų už 3 328.99 Eur. Skolų išieškojimui
taikomos įstatymų leistinos priemonės su tikslu greitai, efektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis
išieškoti skolą. Bendrovėje patvirtintas skolų išieškojimo tvarkos aprašas. 2018 metais buvo dirbama
pagal sutartį su skolų išieškojimo įmone UAB „Credit isco“. Šios įmonės pagalba pavyko atgauti
skolą iš UAB ”Rigota”.
2018 m. gruodžio 7 d. Utenos apylinkės teismui buvo pateiktas ieškinys dėl skolos priteisimo iš
UAB ”Visagino tiekimas ir Statyba”. Byla nagrinėjama.
2018 m. gruodžio 17 d. Šiaulių apylinkės teismo Telmėms rūmams buvo pateiktas ieškinys dėl
skolos priteisimo iš MB ”Arbūzų sėklos”. Bylos nagrinėjimo laukiama.
II. 2018 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS
2.1. Turto būklė.
Ilgalaikis turtas.
Pagal AB ,,Visagino mechanizacija“ (toliau bendrovė, įmonė) balanso duomenis ilgalaikis turtas
sudarė 491 273 Eur. arba 80 % viso bendrovės turto.
Ilgalaikis materialusis turtas 2017 12 31 d. sudarė
- pastatai
- mašinos
- transporto priemonės
- kiti įrenginiai ir įrankiai
- statiniai

- 491 273,00 iš jų:
- 361 934 Eur.
52 430 Eur.
76 627 Eur.
211 Eur.
71 Eur.
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Per 2018 metus bendrovė priskaičiavo nusidėvėjimą ilgalaikiam turtui – 29 021 Eur. Bendrovė
nusidėvėjimą skaičiavo taikant tiesiogiai – proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Balanso
ataskaitoje ilgalaikis turtas atvaizduotas likutine verte.
Vadovaujantis direktoriaus 2018 09 07 d. įsakymu Nr. 01-1-32 ilgalaikio turto metinė
inventorizacija atlikta 2018 12 01 d. Trūkumų, perteklių nenustatyta.
Trumpalaikis turtas.
Pagal bendrovės balanso duomenis trumpalaikis turtas 2018 12 31 d. sudarė – 119
547 Eur.
arba 19,99% viso bendrovės turto.
Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys.
Pagal bendrovės buhalterio balanso duomenis atsargos 2018 12 31 d. sudarė 14 246,00 Eur.
Atsargų metinė inventorizacija bendrovėje atlikta 2018 10 01 d.
Pirkėjų įsiskolinimas.
Pagal AB ,,Visagino mechanizacija balanso duomenis šią sumą sudaro 44 442 Eur.
iš jų: pirkėjų įsiskolinimas - 39 539 Eur.
Abejotinų skolų - 4 903 Eur.
Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje.
Pagal bendrovės balanso duomenis likutis 2018 12 31 d. sudarė – 60 859.13 Eur.
Straipsnio detalizavimas:
sąskaita AB ,,Swedbankas“ - 60 824,35 Eur.
likutis bendrovės kasoje - 34,78 Eur.
Likučiai sąskaitoje atitinka banko išrašų likučiams.
Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai.
Kapitalas ir rezervai.
Pagal bendrovės balanso duomenis kapitalas ir rezervai 2018 12 31 d. sudarė 589 983 Eur. arba
95.98% visos savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų.
Įstatinis kapitalas.
Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 1 579 534 Eur. Jį sudaro 544 667
paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 2,90 Eur. Visagino savivaldybės tarybos 2017 m.
rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.TS-172 įstatinis kapitalas buvo sumažintas 2017 m. anuliuojant
315161 vertės paprastųjų vardinių akcijų.
Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 665 567 Eur. Jis padalintas į 229 506
paprastąsias akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso Visagino savivaldybės administracijai.

Įstatymo numatyti rezervai.
Neturime.
Nepaskirstytas nuostolis.
Nepaskirstytas nuostolis bendrovės balanse metų pabaigai yra 78 913 Eur. Iš jų:

P
P
P

- ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nuostolis
- ataskaitinio laikotarpio nuostolis

-

39 133 Eur.
39 780 Eur.

Bendrovės pajamos už 2018 metus:
- suteiktų paslaugų mechanizmais
- mokymo centro pajamos
- paslaugų pajamos
- nuomos pajamos
- pardavimo pajamos

- 215 356.44 Eur.
- 1 589.63 Eur.
- 52 300,88 Eur.
- 1 328,31 Eur.
- 29 290,49 Eur.
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- finansin.ir invest. veiklos pajamos
- kitos pajamas
Iš viso 2018 m. pajamų gauta
Bendrovės sąnaudos už 2018 metus:
- darbo užmokestis
- socialinio draudimo įmokos
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas
- atsargos, medžiagos, žaliavos
- kuras ir tepalai
- TA ir remontas
- baudai ir delspinigiai
- nuomos sąnaudos
- mokesčiai
- elektros energija, komunalinės pasl.
- draudimo sąnaudos
- banko mokesčio sąnaudos
- pašto išlaidos
- apsaugos mėn. mokestis
- audito paslaugos
- kanceliarinės, ryšių sąnaudos
- kitos sąnaudos
- parduotų prekių savikaina
- abėjotinių skolų sąnaudas
Iš viso 2018 m. sąnaudų

-

162,50 Eur.
1 060,10 Eur.

- 301 088.35 Eur.

- 172 747.09 Eur.
- 57 425.59 Eur.
- 29 021.46 Eur.
- 18 477.90 Eur.
- 36 525.52 Eur.
1 469.75 Eur.
300.08 Eur.
250.40 Eur.
2 964.23Eur.
- 6 901.12 Eur.
2 081.08 Eur.
396.73 Eur.
638.13 Eur.
2294.40 Eur.
798.00 Eur.
728,42 Eur.
4 142.48 Eur.
376.72 Eur.
3 328.99 Eur.
- 340 868.09 Eur.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
Pagal bendrovės balanso duomenis likutis 2018 12 31 d. sudarė 24 692,00 Eur.
Prekybos skolos tiekėjams: 2 385,00 Eur.
Pradelstų įsiskolinimų nėra. Su dauguma įmonių yra skolų suderinimo aktai.
Gauti išankstiniai apmokėjimai: 1 131,00 Eur.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 17 776 Eur.
Neišmokėtos darbo užmokesčio sumos metų pabaigai: už 2018 m. gruodžio mėn. – 1.63Eur.
Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas – 5498,75 eur. GPM – -22,87 Eur.
Atidėjimai. Įmonėje sudaromi atostoginių kaupimai – 12 283,25 Eur.
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
Pagal bendrovės balanso duomenis suma sudarė 3400,29 Eur. Iš jų:
- pridėtinės vertės mokestis
- 2743,42 Eur.
- aplinkos teršimo mokestis
- 352,00 Eur.
- nekiln. turto mokestis
- 245,37 Eur.
- kitos mokėtinos sumos
59,50 Eur.

