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UAB Raseinių komunalinės paslaugos 

Įm . kodas 172208281 

Žemaičių g. 10, Raseiniai 

 

                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                             2019 m. balandžio 04 d. 

                                                                                  Protokolo Nr. 83 

 

2018 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2018-12-31 

 
I. BENDROJI DALIS 

1. UAB Raseinių komunalinės paslaugos,  rengia finansinės atskaitomybės rinkinį – įmonės kodas 

172208281, PVM mokėtojo kodas LT722082811 , buveinė  Žemaičių g. 10, LT-60119  Raseiniai. Kodas 

SODROS sistemoje 395044. Kodas EVRK 812900. 

2. Įmonės pagrindinė veikla – komunalinių paslaugų teikimas: Raseinių miesto, Raseinių 

kaimiškosios seniūnijos, Kalnujų, Paliepių, Šiluvos, Girkalnio, Pagojukų, Viduklės, Nemakščių, 

Ariogalos miesto, Ariogalos kaimiškosios ir Betygalos seniūnijų teritorijų tvarkymas, šių seniūnijų 

kapinių priežiūra, transporto, žemės ūkio darbų, pirčių ir kitos paslaugos; prekyviečių, energetikos 

įrenginių  ir žvyro karjero eksploatavimas.  

3. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

4. 2018 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 107 darbuotojai (2017 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 117 

darbuotojų). Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2018 m. - 110 darbuotojų.  

II. APSKAITOS POLITIKA 

1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas  

Bendrovė 2018 metais rengia sutrumpintą finansinių ataskaitų rinkinį remiantis Lietuvos 

Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 nauja redakcija  2015 m. gegužės 14 

d. 4, 20 straipsniais. Sudaro sutrumpintą balansą, pelno nuostolio ataskaitą, pinigų srautų ataskaitos 

nepildo. 

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę 

reglamentuojančius teisės aktus: 

      - LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

       - Verslo apskaitos standartus; 

       - LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 

       - LR akcinių bendrovių įstatymą; 

       - Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 
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Bendrovėje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant LR piniginį vienetą – 

eurą,  o prireikus – ir eurą, ir kitą valiutą. 

 2018 metais tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, bendrovė vadovavosi šiais 

bendraisiais apskaitos principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, 

palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.  

Klaidų taisymas. Klaidos, kurios nėra esminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėje 

atskaitomybėje. Klaidos taisymas įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo 

padaryta klaida. Esminės ankstesnių laikotarpių klaidos taisomos taikant retrospektyvinį būdą, nebent 

būtų neįmanoma tiksliai įvertinti esminės klaidos poveikio ankstesnių laikotarpių finansinei 

atskaitomybei. Šiuo atveju taikomas perspektyvinis būdas. Ankstesniam laikotarpiui priklausančios 

esminės klaidos ištaisymo suma yra pateikiama ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje 

koreguojant nepaskirstytojo pelno(nuostolių) likutį, buvusį ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Kartu 

koreguojama ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės lyginamoji informacija. Jei lyginamosios 

informacijos pateikti negalima, tai nurodoma aiškinamajame rašte. 

2.  Svarbiausių apskaitos principų apibūdinimas: 

2.1 Ilgalaikis nematerialus turtas 

 Ilgalaikis nematerialus turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija yra skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

amortizacijos skaičiavimo metodą per visą nematerialaus turto naudingo tarnavimo laiką. Nematerialiojo 

turto eksploatavimo, atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 

jos buvo patirtos, sąnaudoms. 

1 lentelė 

 Ilgalaikio nematerialaus turto grupės 
Naudingo tarnavimo 

laikas (metais) 

Programinė įranga 3 

 

2.2. Ilgalaikio nekilnojamo turto grupės, jų įvertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai 

 Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir 

įsigijimo (pasigaminimo) vertė nemažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, įmonės 

nustatytą kiekvienai turto grupei 290 eurų. Likvidacinė vertė nustatyta 0,29 euro centai. 

2 lentelė 

Ilgalaikio nematerialiojo 

turto grupės 

Minimali 

vertė eurais 
Įvertinimas 

Nusidėvėjimo skaičiavimo 

metodas 

Programinė įranga 290 Įsigijimo savikaina Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 

Kitas nematerialus turtas 290 Įsigijimo savikaina Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 
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2.3. Ilgalaikis materialus turtas  

 Įsigytas (pasigamintas) ilgalaikis materialus turtas ( taip pat ir įsigytas išperkamosios nuomos 

būdu )  yra apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės 

sumažėjimo nuostolius. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

nusidėvėjimo metodą per visą materialaus turto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo ar 

perleidimo. Nusidėvėjimo suma  pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.  

   Įmonėje ilgalaikio materialaus turto grupėms yra taikomas toks tarnavimo laikas: 

3 lentelė 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Žemė  

Pastatai ir statiniai  15 

Mašinos ir įrengimai 5 

Transporto priemonės 6-10 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 4-8 

Kitas materialus turtas 4-5 

 

2.4. Ilgalaikio materialaus turto grupės, jų įvertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai 

 Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir 

įsigijimo (pasigaminimo) vertė nemažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, įmonės 

nustatytą kiekvienai turto grupei 290 eurų. Likvidacinė vertė nustatyta 0,29 euro centų. 

4 lentelė 

Ilgalaikio materialiojo 

turto grupės 

Minimali 

vertė eurais 
Įvertinimas Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas 

Pastatai ir statiniai 290 Įsigijimo savikaina Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)  

Transporto priemonės 290 Įsigijimo savikaina Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 

Kita įranga, prietaisai, 

įrankiai ir įrenginiai 
290 Įsigijimo savikaina Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 

Nebaigta statyba 0 Įsigijimo savikaina Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 

Kitas materialus turtas 290 Įsigijimo savikaina Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 

  

Turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms, o turto pardavimo nuostolis 

kitos veiklos sąnaudoms. Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo yra 

pripažįstamas tų metų pelno (nuostolio) ataskaitoje.  
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2.5. Ilgalaikio turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita 

5 lentelė 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina 

naudingąsias savybes. 

Darbų verte didinama turto įsigijimo 

savikaina ir patikslinamas naudingo 

tarnavimo laikotarpis. 

Pagerina turto naudingąsias savybes. Darbų verte didinama turto įsigijimo 

savikaina. 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką. Darbų verte didinama turto įsigijimo 

savikaina ir patikslinamas naudingo 

tarnavimo laikotarpis. 

Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina 

naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam 

eksploatuoti būklę. 

Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudomis. 

 

2.6. Atsargos 

 Registruojant atsargas apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje jos įvertinamos faktine įsigijimo 

savikaina. Bendrovės atsargoms priskiriami degalai, atsarginės dalys, pirktas inventorius ir kitos 

medžiagos. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atlikto pirktų atsargų 

nukainojimo ir gautų nuolaidų suma. Atsargų gabenimo bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu 

išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Apskaičiuojant gamybai ir 

paslaugų teikimui sunaudotas ar parduotas atsargas, įmonė taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad 

pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos). Bendrovė taiko nuolat apskaitomų atsargų 

būdą. Atsargos, kurios naudojamos ilgiau nei vienerius metus, nurašomos pasibaigus tarnavimo laikui. 

2.7. Nuomos apskaita – Bendrovė nuomoja 

 Pajamos apskaitomos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tuo laikotarpiu, per kurį jos susidaro. 

2.8. Gautinos sumos 

 Gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte. Įmonėje taikoma tokia skolų skirstymo tvarka: 

skolos, kurių grąžinimo terminas praėjęs daugiau nei 6 mėnesiai, priskiriamos abejotinoms skoloms, o 

skolos, kurių grąžinimo terminas praėjęs daugiau nei 12 mėnesių,  priskiriamos beviltiškoms skoloms.  

Abejotinos skolos nuvertinamos 50%, beviltiškos 100%.  

2.9. Pinigai  

 Pinigai apskaitomi bendrovės kasoje ir bankų sąskaitose.  

2.10. Įstatinis kapitalas  

 Įstatinio kapitalo dydis lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio 

kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Pasirašytas įstatinis kapitalas 

registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta 

akcijų dalis registruojama sąskaitoje, kontrarinėje įstatinio kapitalo dalyje. 

     Įstatinio kapitalo padidėjimas ar sumažėjimas apskaitoje registruojamas tada, kai teisės aktų nustatyta 

tvarka įregistruojami pakeisti akcinės bendrovės įstatai. 
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2.11. Kiti rezervai 

 Kiti rezervai sudaromi tik įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti ar 

mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant 

nepaskirstytąjį pelną. 

2.12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 

 Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant 

esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą.  

2.13. Pelno paskirstymas 

 Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną 

paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis uždirbtas. 

2.14. Dotacijų apskaita 

 Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos 

panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. 

2.14.1. Dotacijos susijusios su turtu 

 Dotacijos, susijusios su turtu, apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje pateiktos taip: 

ilgalaikiam turtui įsigyti skirta dotacija visa suma užregistruojama kaip gauta dotacija. Gauta 

dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis “Dotacijos ir subsidijos” 

tiek, kiek tas turtas nusidėvi ir mažinamas atitinkamas sąnaudų straipsnis. Nepanaudota dotacijų 

dalis rodoma balanso straipsnyje “Dotacijos, subsidijos”.  

2.15. Bankų paskolos 

 Bankų paskolos apskaitomos nominalia verte, kaupiant palūkanas tiesioginiu būdu.  

2.16. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

 Per vienerius metus mokėtinoms sumoms ir trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriamos 

skolos tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, kiti mokėtini mokesčiai. 

2.17. Mokesčiai 

 Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo metų pelno, pakoreguoto tam 

tikromis pelno mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio 

sąnaudos apskaičiuotos taikant pelno mokesčio normą, galiojusią balanso sudarymo dieną. Taikomas 

pelno mokesčio tarifas yra 15% nuo apmokestinamų pajamų. 

 Į šią finansinę atskaitomybę įtrauktos su apmokestinimu susijusios sąnaudos yra pagrįstos, 

Vyriausybės apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.  

2.18. Pajamos 

 Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai 

jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos 
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padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės 

vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo 

kapitalo. 

 

2.19. Sąnaudos 

 Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 

2.20. Susijusios šalys 

 Susijusiomis laikomos šalys, kai viena šalių turi galimybę kontroliuoti kitą šalį ar turi žymią įtaką 

kitos šalies priimamiems finansiniams ir kitiems veiklos sprendimams. Susijusiomis šalimis laikomi 

akcininkas Raseinių rajono savivaldybės taryba, darbuotojai, ir valdybos nariai.  

2.21.  Įstatymų numatyti reikalavimai 

 Įmonė vadovaujasi  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais.  

2.22. Skolinimosi kaštai  

  Palūkanos už gautas paskolas, už lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą ir kitos su 

skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1. Nematerialus turtas 

 Praėjusių finansinių metų  balanse nematerialaus turto likutinė vertė 22 206 Eur. 

 Per finansinius metus nematerialiojo turto įmonė neįsigijo. Apskaičiuota nematerialaus turto 

amortizacija per  2018 m. - 175 Eur.  Bendrovė, į sąnaudas privalėjo nurašyti, nepagrįstai ankstesniais 

laikotarpiais į apskaitą įtrauktą  IT ( t.y. Viduklės, Betygalos ir Bogušaičių karjerus), sumoje 20 153 Eur. 

Finansinių metų pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė – 204 Eur. 

6 lentelė 

378 17718 22205

Rodikliai

Plėtros 

darbai

Prestižas Patentai, 

licencijos ir 

pan.

Programinė 

įranga

Kitas 

nemate- 

rialusis 

turtas

36262

a) Ilgalaikis nematerialusis 

turtas įsigijimo savikaina

Nematerialusis turtas (Eur)

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių 

finansinių metų pabaigoje
4109

Finansinių metų pokyčiai:

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje
13361 3563 19338

0

- turto įsigijimas 0

0

- kitiems asmenims perleistas ir 

nurašytas turtas (-)

0 0 3563 19338Finansinių metų pabaigoje 13361 36262

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)

1619 14055

b) Amortizacija –

3184
Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje
9252

175 971- finansinių metų amortizacija 704 1850

Finansinių metų pokyčiai:

0

- atstatantys įrašai (-) 0

0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto amortizacija (-)

0 0 3359 2590Finansinių metų pabaigoje 9956

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)

0

c) Vertės sumažėjimas

15905

- finansinių metų vertės 

sumažėjimas

Finansinių metų pokyčiai:

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje

- atstatantys įrašai (-) 0

1676

0

0 16748 20153

15777 18477

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)
705 971

0 0 204

Finansinių metų pabaigoje 3405

d) Likutinė vertė finansinių 

metų pabaigoje (a) - (b) - (c)
0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto (-)
2700

0 0

204
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2. Materialus turtas 

 Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 718 

830 Eur, kitas ilgalaikis turtas sudarė 52 888 Eur, iš viso sudarė 771 718 Eur. 

7 lentelė 

Avansai 

ir vykd. 

materialio 

turto 

statyba

Kitas mate-

rialusis 

turtas

Iš viso

77171852888

Rodikliai Žemė Pastatai 

ir 

statiniai

Mašinos ir 

įrengimai

Transport

o 

priemonės

Kita 

įranga, 

prietai- 

sai, 

įrankiai ir 

įren- 

giniai

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 0 443693 189280

Likutinė vertė praėjusių finansinių 

metų pabaigoje
0 272509 73000

a) Įsigijimo savikaina

269272 67949 36100

921026 498129 36100 583748

- turto įsigijimas 8401 20291

2671976

Finansinių metų pokyčiai:

0

234067 22752 59116 0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + 

/ (-)
0

344627

- perleistas ir nurašytas turtas (-)

520881 95216 583748 3016603

0

b) Perkainojimas

0

Finansinių metų pabaigoje 0 452094 209571 1155093

0

Finansinių metų pokyčiai:

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto (-)

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / 

(-)

0

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + 

/ (-)

0 0 0 0

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 171184 116280

0

c) Nusidėvėjimas

651754 430181 530866

- finansinių metų nusidėvėjimas 36085 25125

1900265

Finansinių metų pokyčiai:

-7954

82326 33345 1306

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

178187

- atstatantys įrašai (-) -7954

10620 21212

646

Finansinių metų pabaigoje 0 199315 151997

646

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + 

/ (-)
10592

734080 474146 0 532818

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

2092356

d) Vertės sumažėjimas

- finansinių metų vertės sumažėjimas 7264

0

Finansinių metų pokyčiai:

0
- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto

7264

- atstatantys įrašai (-)

Finansinių metų pabaigoje 0 7264 0

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + 

/ (-)
0

50930 916983

0 0 0 0

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

7264

e) Likutinė vertė finansinių metų 

pabaigoje

(a) + (b) - (c) - (d)

0 245515 57574 421013 46735 95216

 
  

Finansinių metų pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė –916 983 Eur, t. sk. pagal 

grupes: pastatai ir statiniai  sudaro 245 515 Eur,  mašinos ir įrengimai – 57 574 Eur,  transporto 
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priemonės – 421 013 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 46 735  Eur, nebaigtos vykdyti 

sutartys  95 216 Eur, kitas turtas sudarė 50 930 Eur.  

 2018 metais įsigyta ilgalaikio materialaus turto už  259 799 Eur, t.sk.: transporto priemonių 

už 234 067 Eur, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrengimų už 22 752 Eur, mašinos ir įrenginiai 

sudaro 2 980 Eur. Sumokėti avansai (nebaigtos vykdyti sutartys) – 59 116 Eur. 

 Finansiniais metais nusidėvėjimo bei amortizacijos  priskaičiuota  už 170 584  Eur,  t. sk.: 

pastatai ir statiniai sudaro 36 085  Eur,  mašinos ir įrengimai – 25 581 Eur, transporto priemonės – 82 

323 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai –20 492 Eur, kitas materialusis turtas – 1952 Eur.  

 Bendrovė,  panaudos teise, prižiūri ir saugo Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kuris balanse neatsispindi. 

3. Atsargos  

8 lentelė 

0

Atsargos pas trečiuosius asmenis

LIFO būdas

Įkeistų atsargų vertė

c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių 

metų pabaigoje (a) - (b) 126831

Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas 

9291 0

0

0

0

0

0 136122

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Finansinių metų pabaigoje

Finansinių metų pabaigoje 126831

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo 

vertės (atstatymas)

9291

118726

136122

Atsargos (Eur)

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 94877 7319 16530

a) Atsargų įsigijimo savikaina

Rodikliai Žaliavos ir 

komplek- 

tavimo 

gaminiai

Nebaigta 

gamyba

Pagamin- 

ta produk- 

cija

Pirktos 

prekės, 

skirtos 

perpar- 

duoti

Iš viso

 

  

4. Gautinos sumos  

       9 lentelė 

Kt. gautinos sumos 4944

Gautinos sumos

Stambiausios gautinų sumų grupės Balansinė vertė (Eur)

Pirkėjai 140 947
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5. Pinigai banke ir kasoje 

                 10 lentelė 

Pinigų ekvivalentų pavadinimas Suma (Eur)

Pinigai banko sąskaitose 540593

Pinigų ekvivalentai

Pinigai kasoje 4708

 
 

6. Kapitalas 

 Įmonės įstatinis kapitalas lygus 1 580 984,32 Eur, padalintas į 54 592 akcijas. Akcijos yra 

paprastosios vardinės. 100 procentų akcijų priklauso Raseinių rajono savivaldybės tarybai. 

Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. 

11 lentelė 
Įstatinio kapitalo struktūra

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

IŠ VISO: 54592 1580984

   2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas

   1.4. Specialiosios akcijos

   1.5. Kitos akcijos

   1.2. Privilegijuotosios akcijos

   1.3. Darbuotojų akcijos

   1. Pagal akcijų rūšis

   1.1. Paprastosios akcijos 54592 1580984

Rodikliai Akcijų          

skaičius

Suma                  

(Eur)

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

 
 

7. Pelno paskirstymo projektas               

12 lentelė  
                        

 Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai Suma                            

(Eur)

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje -108408

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų 0

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) -258160

Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -366568

- į įstatymo numatytus rezervus

- į kitus rezervus

Paskirstytinas pelnas -366568

Pelno paskirstymas:

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -366568

- dividendai

- kiti
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8. Informacija apie įsipareigojimus 

                                          13 lentelė 
Įmonės įsipareigojimų būklė

Iš viso: 129239 299019 0

Kitos skolos 129239

po penkerių metų

3. Kitos finansinės skolos

2. Kredito įstaigoms 20700

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 

panašūs įsipareigojimai 278319

(tarp jų dukterinėms ir 

asocijuotoms įmonėms)

Finansinės skolos:

(Eur)

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Mokėtinų sumų skaidymas 

pagal rūšis

per vienerius 

finansinius metus

po vienerių metų, bet 

ne vėliau kaip per 

penkerius metus

 
 

 Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro 50 429 Eur. Kitos mokėtinos sumos ir 

trumpalaikiai įsipareigojimai – 23 662 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 54 956 Eur 

t.y. atostoginių kaupimai – 54 211 Eur, bei socialinio draudimo įmokos. 

9. Informacija apie įmonės tipinę veiklą 

 Finansiniais metais bendrovė už suteiktas paslaugas, atliktus darbus uždirbo 1 612 156 Eur 

pajamų. 2018 metų paslaugų ir darbų pardavimo pajamos sudarė 1 602 529 Eur. Finansiniais 

metais,  įmonės tipinės veiklos pajamos,  sumažėjo  97 720 Eur lyginant su 2017 metų pajamomis. 

14 lentelė 

Paslaugų ir prekių pajamos Finansiniai metai Praėję 

finansiniai metai

(Eur)Pajamų detalizavimas

Pardavimo pajamos 1612156 1709876

Iš viso: 1612156 1709876  
 

 

 

     Direktorius      

 Sigitas Kleišmantas 

 

 

     Vyr. finansininkė                       Danguolė Montvydė 
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