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1100-asis AAMA prenumeratorius – UAB „Marijampolės
autobusų parkas“
Autorius: , 2019-11-12 @ 00:06

2020 m. „AAM aktualijų“ metinės prenumeratos 1100-uoju prenumeratoriumi tapo
UAB „Marijampolės autobusų parkas“, kuri laimėjo „AAM aktualijų“ elektroninę
versiją.

Daugelis žino, kad Marijampolės miestas yra įsikūręs susisiekimui svarbioje vietoje. Todėl

neatsitiktinai 1992 m. buvo įregistruota UAB „Marijampolės autobusų parkas“. Šiandien šioje

bendrovėje dirba apie 70 darbuotojų. Bendrovė plėtoja keleivių vežimo transportu veiklą

Lietuvoje ir už jos ribų, taip pat teikia autobusų nuomos, siuntų autobusais paslaugas. UAB

„Marijampolės autobusų parkas“ turi „Gazelė 2016“ sertifikatą. Šis apdovanojimas skiriamas

už greitą įmonės augimą, lankstumą ir pelningumą. Apdovanojimas taip pat liudija apie gerą

bendrovės finansinę reputaciją, plėtojamą skaidrų ir atsakingą verslą. 2018 m. „Rekvizitai. Lt“

vykdomuose rinkimuose bendrovė buvo pripažinta „TOP įmone 2018“. Garbingo įvertinimo

įmonė nusipelnė už stabiliai plėtojamą verslą, vykdomus finansinius įsipareigojimus klientams

ir partneriams, verslo skaidrumą bei atitikusi kitus svarbius kriterijus. 2019 m. bendrovė gavo

sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje“. Tai kredito biuro „Creditinfo“ suteikiamas sertifikatas

finansiškai patikimoms Lietuvos įmonėms, turinčioms gerą įmonės kredito istoriją. Sertifikatas

patvirtina, kad įmonė yra patikima, ir labai tikėtina, kad ateityje įvykdys savo finansinius

įsipareigojimus. Šis įvertinimas atspindi gerą įmonės ekonominę būklę ir finansinius

rezultatus, taip pat indėlį į Lietuvos ekonomikos plėtrą bei sąžiningą verslo kultūrą.

UAB „Marijampolės autobusų parkas“ vyriausioji buhalterė Aldona Astrauskienė sako, kad

„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraštį skaito jau seniai, 20 metų, ir vertina kaip

gerą ir nepakeičiamą buhalterio pagalbininką: „Buhalterio darbe labai svarbu laiku sužinoti,

kas pasikeitė mokesčių komentaruose, kokie nauji teisės aktai priimti, kokios naujovės

buhalterinės apskaitos ir mokesčių srityje, kam reikia pasirengti, todėl kiekvieną antradienį

nekantriai laukiame naujo savaitraščio numerio. Laikraštį perskaitau visą, taip pat jį skaito ir

kitos mūsų buhalterės. Mūsų bendrovėje iš viso dirba penkių buhalterių kolektyvas, todėl

džiaugiamės dovanota elektroninės versijos prenumerata.“

Vyriausioji buhalterė Aldona Astrauskienė UAB „Marijampolės autobusų parkas“ dirba jau

penkiolika metų, o vyriausiojo buhalterio stažas – 29 m. Taigi, teko matyti, kaip keitėsi

buhalterinė apskaita, kaip ji buvo reformuojama. Viskas labai greitai keičiasi, dabar ir vėl

laukia naujos reformos, rengiamas naujas Buhalterinės apskaitos įstatymas. Tačiau
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buhalteriams kelia nerimą vis dažnesnės kalbos, kad ateityje buhalterio profesija bus

nereikalinga, kad buhalteris – atgyvenęs ir pasenęs žodis, kurio reikia atsisakyti. Dabar ne

laikas spėlioti, kaip viskas bus ir kur pasisuks – netrukus gyvenimas viską sudėlios į savo

vietas. Vyriausioji buhalterė Aldona Astrauskienė įsitikinusi, kad buhalterinė apskaita vis tiek

bus. Kaipgi kitaip, kaip be apskaitos galės sėkmingai veikti ir išsiversti įmonės? Jos nuomone,

įmonei yra geriau, kad jos buhalterinę apskaitą tvarko įmonėje dirbanti buhalterių komanda,

kuri gali vadovui operatyviai pateikti visą valdymui reikalingą informaciją.

Ponia Aldona dirbo ekonomiste, tačiau susiklostė situacija ir jai pasiūlė tapti vyriausiąja

buhaltere. Sutiko ir nė kiek nesigaili, nors teko daug mokytis ir tobulinti žinias. Darbas –

mėgstamas, kolektyvas – geras. Sudarytos puikios darbo sąlygos, dirba kompiuteriais, neliko

rankų darbo, įdiegtos programos, todėl viską galima padaryti tiksliau ir greičiau. Tiesa, kaip ir

visiems buhalteriams, kartais tenka susidurti su programų nesuderinamumu ir strigimais.

Vyriausiajam buhalteriui reikia nuolat atnaujinti žinias, todėl, jeigu tik yra galimybė, kartą du

per metus eina į seminarus. Taip pat skaito profesinę literatūrą ir savaitraštį „Apskaitos, audito

ir mokesčių aktualijos“. Pastaruoju metu buhalteriai vėl girdi apie Seimo svarstymus nuo kitų

metų pradžios keisti mokesčių įstatymus, įvesti naujus mokesčius, keisti mokesčių tarifus ir

tokią praktiką vertina neigiamai. Mokesčių naujovėms reikia laiko pasirengti, jas išnagrinėti,

įsigilinti, pakeisti apskaitos programas, o tai – papildomos išlaidos. Su mokesčiais turėtų būti

elgiamasi atsakingiau, įsiklausyta ir atsižvelgiama į verslo nuomonę.

Apie savo laisvalaikį UAB „Marijampolės autobusų parkas“ vyriausioji buhalterė Aldona

Astrauskienė papasakojo trumpai: sodas, gėlių auginimas ir anūkai.

„AAM aktualijos“ sveikina 1100-ąjį savaitraščio prenumeratorių UAB „Marijampolės autobusų

parkas“ vyriausiąją buhalterę Aldona Astrauskienę ir visą buhalterių kolektyvą, tikėdamosi,

kad elektroninė versija bus naudinga.

Olita MONTVYDIENĖ
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„Įmonei yra geriau, kai jos buhalterinę apskaitą tvarko įmonėje dirbanti buhalterių komanda,

kuri gali vadovui operatyviai pateikti visą valdymui reikalingą informaciją“, – mano Aldona

Astrauskienė.
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