
3-263
d.BALANSAS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Litai

Nr. 12012.02.27

(ataskaitos sudarymo data)

m. balandžio 18

11 m.
įsakymu Nr.

20 gruodžio 31

4258102 4461943

Ilgalaikis turtas

Finansiniai metai
Praėję finansiniai 

metai   2010-12-31

2383897

48623

Plėtros darbai

Prestižas

934

2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 1 priedas

(įmonės pavadinimas)

d.
PATVIRTINTA

134170932, Kaunas, Jovarų 3a
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 12

7278199 7600155

43720

629

II.

I.3. Patentai, licencijos

Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS

Programinė įranga 

I.2.

I.4.

II.1.

I.5.

Pasta-
bos 
Nr.

368

II.4.

I.1.

III.2

8374351

I. NEMATERIALUSIS TURTAS

A. 9057677

44717 49557III.1

III.3

FINANSINIS TURTAS

543876

2224864

78589

130842

Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

II.6.

II.5.

III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

III.3. Po vienerių metų gautinos sumos

III.2.

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
III.4. Kitas finansinis turtas

71895

603043

79377

41926II.7.

Nebaigta statyba

Kitas materialusis turtas 

7965

III.4 1050000

AB "DETONAS"

TURTAS

Žemė

2011 m. 
(ataskaitinis laikotarpis)

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

Transporto priemonės

Pastatai ir statiniai

Mašinos ir įrengimaiII.3.

II.2.

II.8. Investicinis turtas

1435

II.8.2.Pastatai
III.

II.8.1.Žemė

1051435 1407965

1400000

IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

IV.2. Kitas ilgalaikis turtas



( ) ( )

( ) ( )

148232

840180

6827396 5447977

496951

458714

458714

Praėję finansiniai 
metai

1522371 917008
1481419 840651

1750000 1750000

76357

7176766

13813968

2714845 2284018

5184418

7176766

4641648

830544

1452784

40952

691948

691948

585889

4598529

Atsargos

Trumpalaikis turtas

III.5

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

I.1.

I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

I.2. Išankstiniai apmokėjimai

Nebaigta gamyba

I.1.4. IMT, skirtas parduoti

I.1.1.

I.1.3. Pagaminta produkcija

III.6 38237

I.1.2.

II.1.

B.

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

Pirkėjų įsiskolinimas III.7

II.3.

II.2.

1493180

775500

5472192

Kitas trumpalaikis turtas   

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

III.2. Terminuoti indėliai III.9

III.1.

14142138C. Nuosavas Kapitalas III.11

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI III.10
III.3.

TURTO IŠ VISO:

7176766

I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

I.1. Įstatinis (pasirašytasis)

I. KAPITALAS

11.4.
Kiti rezervai 11.3.III.3.

III.2.

I.3. Akcijų priedai

IV.2.

Savos akcijos (-)
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

Privalomasis 11.2.

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)    

Savoms akcijoms įsigyti

I.4.

III. REZERVAI

II.

III.1.

Dotacijos, subsidijosD.

717680

735104

717680

IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pasta
bos 
Nr.

Finansiniai metai

Trumpalaikės investicijos
1750000

Kitos gautinos sumos III.8

Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos 

15201747

1750000

7176766

14505654

11.1.



691686

84370 34822

1059609

Pensijų ir panašių įsipareigojimų 

I.4.1.

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

I.4.2.

I.4.3. Kiti atidėjiniai

I.1.2. Kredito įstaigoms

I.1.

I.1.1.

I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo

I.4. Atidėjiniai

I.2. Skolos tiekėjams

I.
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimaiE.

II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai III.16

Kitos finansinės skolos

II.
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS 
IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

I.1.3.

I.3.

II.2. Finansinės skolos

II.2.1.Kredito įstaigoms

Gauti išankstiniai apmokėjimai

II.6.

II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai III.13

II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

1059609 691686

III.15Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II.1.

1450565415201747

561270743732

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

Finansinės skolos

NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

Direktorius Jonas Trukšnys

II.2.2.Kitos skolos

122491

5070

103946

45241

48060II.3. Skolos tiekėjams

II.7. Atidėjiniai

2293
III.12

III.14



PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 985595

585889XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 830544

PAGAUTö

716130

XII. PELNO MOKESTIS 155051 130241

XI.

  Sąnaudos 1876

X. NETEKIMAI

IX.

VII. FINANSINö IR INVESTICINö VEIKLA III.18

2089

VIII. ĮPRASTINöS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) III.17 985595 716130
  VII.2.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2703868

145569

  VII.1.   Pajamos 100201 147658

98325

3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 1 priedas

VI. KITA VEIKLA 46087 38473

1540

1346527

841183

1880155

Eil. Nr.
Pastabos 

Nr.

532088

4348

1858337

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 1862685

  Pardavimo

PARDAVIMO SAVIKAINA III.17

A.

I. PARDAVIMO PAJAMOS III.17

III.

m. balandžio 18

2012.02.27

  VI.2.

V. TIPINöS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

  VI.1.   Pajamos

  Sąnaudos

  IV.1.

20 11 m. gruodžio 31

20 12

(įmon÷s vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) 

Direktorius

(vardas ir pavard÷)

Jonas Trukšnys

AB "DETONAS"

(įmon÷s pavadinimas)

(įmon÷s kodas, adresas, kiti duomenys)

4721757

134170932, Kaunas, Jovarų 3a

PATVIRTINTA

įsakymu Nr.

8564342

50996

Nr. 2

53194

Pra÷ję finansiniai metai    

2010-12-31

1348067

d.

3-263

6601912

5860474

7107

Finansiniai metai

d.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos sudarymo data)

12523

2011 m. 

(ataskaitinis laikotarpis)

Straipsniai

Litai

  IV.2.   Bendrosios ir administracin÷s

II.



NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA20 11 m. gruodžio 31 d.

Apmokėtas   

įstatinis

kapitalas

2011 m. 
(ataskaitinis laikotarpis)

3-263

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

2012.02.27 Nr.

20 12 m. balandžio 18 d.

įsakymu Nr.

3

(finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo data)

4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ 1 priedas

AB "DETONAS"

(įmon÷s pavadinimas)

(įmon÷s kodas, adresas, kiti duomenys)

134170932 , Kaunas Jovarų 3a

PATVIRTINTA

Nepaskirsty-

tasis pelnas

(nuostoliai)

IŠ VISO
Savos 

akcijos

(-)

Akcijų      

priedai

Kiti rezervai

Investicijom

s
Kiti

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

Ilgalaikio 

materialiojo

turto

Finansinio 

turto

Įstatymo numatyti rezervai

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusių 
finansinių metų 

pabaigoje
7176766 717680 342000 348600 4643033 13228079

2. Apskaitos politikos 

pakeitimo rezultatas

3. Esminių klaidų 

taisymo rezultatas

4. Perskaičiuotas 
likutis užpraėjusių 

finansinių metų 
pabaigoje

7176766 717680 342000 348600 4643033 13228079

5. Ilgalaikio materialiojo 

turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)

6. Finansinio turto 

vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)

7. Savų akcijų įsigijimas 

(pardavimas)

585889 585889
9. Ataskaitinio 

laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)

8. Pelno (nuostolių) 

ataskaitoje 

nepripažintas pelnas 

(nuostoliai)



27. Įnašai nuostoliams 

padengti

(726904)25. Panaudoti rezervai

15. Įnašai nuostoliams 

padengti

(įmon÷s vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) 

26. Įstatinio kapitalo 

didinimas (mažinimas)

(vardas ir pavard÷)

675000 100500 5472192

Direktorius Jonas Trukšnys

14142138717680
28. Likutis ataskaitinių 

finansinių metų 
pabaigoje

7176766

(8200)

675000 100500 (775500)

735104

24. Sudaryti rezervai

23. Kitos išmokos

(502374) (502374)22. Dividendai 

21. Ataskaitinio 

laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)

830544 830544

20. Pelno (nuostolių) 

ataskaitoje 

nepripažintas pelnas 

(nuostoliai)

19. Savų akcijų 

įsigijimas (pardavimas)

18. Finansinio turto 

vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)

17. Ilgalaikio 

materialiojo turto vertės 

padidėjimas 

(sumažėjimas)

717680 8200 726904 5184418 13813968
16. Likutis praėjusių 

finansinių metų 
pabaigoje

7176766

10. Dividendai

11. Kitos išmokos

12. Sudaryti rezervai 8200 726904 (735104)

13. Panaudoti rezervai (342000) (348600) 690600

14. Įstatinio kapitalo 

didinimas (mažinimas)



d.

5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas

  I.17.

  Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo

rezultatų eliminavimas

AB "DETONAS"

49548

  Išankstinių apmok÷jimų (padid÷jimas) sumaž÷jimas 

Grynieji pagrindin÷s veiklos pinigų srautai

  Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

958436 2470840

Eil. Nr.
Pastabos 

Nr.

  I.2.

I. Pagrindin÷s veiklos pinigų srautai

  Nusid÷v÷jimo ir amortizacijos sąnaudos

  I.5.

  I.6.

  Pirk÷jų įsiskolinimo (padid÷jimas) sumaž÷jimas

(įmon÷s pavadinimas)

  I.16.

  I.4.   Atsargų (padid÷jimas) sumaž÷jimas

  Kitų mok÷tinų sumų ir įsipareigojimų padid÷jimas 

(sumaž÷jimas)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Litai

Turtas      Finansiniai metai       
Pra÷ję finansiniai metai          

2010-12-31

800356

6530

(233234)

(109995)

(52115)

710620

585889

49438

172060

498227

22340

(74311)

  I.1.   Grynasis pelnas (nuostoliai) III.17. 830544

  Nebaigtų vykdyti sutarčių (padid÷jimas) sumaž÷jimas

  I.3.   Po vienerių metų gautinų sumų (padid÷jimas) sumaž÷jimas

  I.19.

  I.7. (640768)

(98325) (145569)

  I.10.   Kito trumpalaikio turto (padid÷jimas) sumaž÷jimas

  I.8.
  Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padid÷jimas) 

sumaž÷jimas

  I.13.   Pelno mokesčio įsipareigojimų padid÷jimas (sumaž÷jimas) 77250 45241

  I.14.
  Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padid÷jimas 

(sumaž÷jimas)
182462

  I.15.   Atid÷jimų padid÷jimas (sumaž÷jimas)

  I.11.

  I.12.
  Trumpalaikių skolų tiek÷jams ir gautų išankstinių 

apmok÷jimų padid÷jimas (sumaž÷jimas)
58663

134170932, Kaunas Jovarų 3a

(įmon÷s kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

  Ilgalaikių skolų tiek÷jams ir gautų išankstinių apmok÷jimų 

padid÷jimas (sumaž÷jimas)

874236

(7965)

12 m.20 11 m. gruodžio 31

2011.02.27 Nr. 4

(finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo data)

balandžio 18 d.

įsakymu Nr. 3-263

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 20

2011 m. 

(ataskaitinis laikotarpis)

  I.18.   Finansin÷s ir investicin÷s veiklos rezultatų eliminavimas

(207251)
  I.9.   Kitų gautinų sumų (padid÷jimas) sumaž÷jimas 35405

 



2284018VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje III.10. 2714845

V.
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai 

42812Grynieji finansin÷s veiklos pinigų srautai (502374)

59577

  III.2.6.   Kiti finansin÷s veiklos pinigų srautų sumaž÷jimai

  III.2.5.   Kiti finansin÷s veiklos pinigų srautų padid÷jimai 

  III.2.4.     Kitų įmon÷s įsipareigojimų sumaž÷jimas (16765)
  III.2.3.     Kitų įmon÷s įsipareigojimų padid÷jimas 

III.2.2.4.       Lizingo (finansin÷s nuomos) mok÷jimai 

III.2.2.3.       Sumok÷tos palūkanos 

III.2.2.1.       Paskolų grąžinimas

III.2.2.2.       Obligacijų supirkimas

III.2.1.2.       Obligacijų išleidimas 

  III.2.1.     Finansinių skolų padid÷jimas 

III.2.1.1.       Paskolų gavimas 

  III.2.2.     Finansinių skolų sumaž÷jimas

  III.2.   Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

  III.1.4.     Dividendų išmok÷jimas (502374)

Grynieji investicin÷s veiklos pinigų srautai

Jonas Trukšnys

Grynasis pinigų srautų padid÷jimas (sumaž÷jimas)

  II.5.

  II.7.

Direktorius

  II.8.   Kiti investicin÷s veiklos pinigų srautų padid÷jimai 

  II.9.   Kiti investicin÷s veiklos pinigų srautų sumaž÷jimai

(1400000)

  Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas 

  Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas

  II.1.

  II.2.

1602

(1389215)(25235)

430827 1124437

(įmon÷s vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavard÷)

  III.1.   Pinigų srautai, susiję su įmon÷s savininkais

  III.1.2.     Savininkų įnašai nuostoliams padengti

  III.1.1.     Akcijų išleidimas

  III.1.3.     Savų akcijų supirkimas 

  Paskolų susigrąžinimas

  Ilgalaikių investicijų perleidimas

42812

  Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumaž÷jimas

  IV.1.   Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padid÷jimas

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

  IV.2.

VI.

III. Finansin÷s veiklos pinigų srautai

  II.6.

  Gauti dividendai, palūkanos

  Ilgalaikių investicijų įsigijimas   II.3.

  II.4.

  Paskolų suteikimas

350000

73251

II. Investicin÷s veiklos pinigų srautai

88081

(502374)

III.10. 1159581

(450088) (77296)

2284018

 



 

                                 
AB „DETONAS“ 

2011 m.  METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ          

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

       
2012 m. vasario 27 d. 

 

I.BENDROJI DALIS 
 AB „DETONAS“ įregistruota 1994 m. rugpjūčio 10 d. Įmonė įkurta  vadovaujantis 1994 m. 

birželio 3 d.  Valstybinės firmos „Granitas“ įsakymu Nr. 2, reorganizavus  VF „Granitas“. 

 Įmonė turi tris nesavarankiškus struktūrinius padalinius:  

    - Kauno padalinys; 

    - Akmenės padalinys; 

    - Pakruojo padalinys. 

 Įmonės administracija yra Kaune, Jovarų g.3a . 

 Pagrindinė įmonės veikla – gręžimo-sprogdinimo darbai. Tokie darbai atliekami Pakruojo rajone 

,gręžiant ir sprogdinant dolomitinę uolieną, iš kurios gaminama dolomitinė skalda. Akmenės rajone 

sprogdinamas kalkakmenis, iš kurio gaminamas cementas. Taip pat įmonė užsiima pastatų, statinių 

(kaminų, bokštų ir kt.) griovimu sprogdinimo ir ardymo būdu. Dolomitinė uoliena žiemos metu 

nesprogdinama.  

 2011 m. vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius buvo 75,4 žm., 2010 metais – 73,6  žm. 

 2011 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 80 žm. 

 

II.APSKAITOS POLITIKA 
 Bendrovėje taikoma tokia apskaitos politika: 
AB „DETONAS“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos 

standartais. Įmonė dirba veiklos tęstinumo principu. 

Sudarant finansinę atskaitomybę, taikomi tokie turto įkainojimo būdai: 

a) nematerialus turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; 

b) ilgalaikis materialus turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą; 

c) atsargos – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė; 

d) gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas sumas. 

 

 Nematerialus turtas 

 Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios 

formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės 

ekonominės naudos, bei atitinka šiuos kriterijus: 

- pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 

- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto; 

- AB „Detonas“ gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

 Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant 

sukauptą amortizaciją . 

 Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 

nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį 

laikotarpį. 

 



 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir amortizacijos laikas : 

a) programinė įranga – 3 metai; 

b) įsigytos teisės ,licencijos – 3 metai; 

c) kitas nematerialus turtas – 4 metai.                                                            

 Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. 

 

Materialusis turtas 

 Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti 

ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, 

kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už 

nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. 

 Įmonėje nustatytos šios ilgalaikio turto grupės ir minimali šio turto vertė pagal grupes: 

Eilės    Ilgalaikio materialiojo turto            Minimali vertė                Naudingo tarnavimo laikas 

Nr.                   grupė                                       (litais)                                      (metais) 

1.         Veikloje naudojami nauji 

            pastatai                                                  2000                                            8    

2.         Kiti pastatai                                           5000                                          15     

3.         Mašinos ir įrengimai                             1000                                            5     

4.         Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)      2000                                            8    

5.         Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai 

            (išskyrus kompiuterinius tinklus)         1000                                            8   

6.         Ginklai                                                   100                                           15   

7.         Baldai                                                     200                                             6   

8.         Kompiuterinė technika ir ryšių  

            priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir  

            įranga)                                                    200                                             3    

9.         Lengvieji automobiliai: 

            - ne senesni kaip 5 metų                      10000                                            6    

            - kiti lengvieji automobiliai                 10000                                          10   

10.      Krovininiai automobiliai priekabos, 

           puspriekabės , autobusai: 

           - ne senesni kaip 5 metų                         5000                                            4    

           - kiti                                                        5000                                            4   

11.      Kitas aukščiau neišvardytas mate- 

           rialus turtas                                              500                                             4    

 

2008 m. rugpjūčio 29 d. AB „Detonas“ direktoriaus įsakymu Nr.VI-24 patvirtinti normatyvai, jei 

turtas yra skirtas naudoti ir naudojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje. Tokio 

turto 2011 m. įmonė neturėjo. 

 Ilgalaikis materialus turtas klasifikuojamas taip: 

a) pastatai ir statiniai; 

b) mašinos ir įrengimai; 

c) transporto priemonės;  

d) kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai; 

e) kitas materialus turtas. 

 

Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą. 



 

 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu)  metodu. 

Nustatoma 1 (vieno) lito likvidacinė vertė. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos atliktų darbų 

savikainai ir veiklos sąnaudoms.                                                        

 Išankstiniai mokėjimai, avansinės įmokos už turtą, kurį įmonė ketina priskirti ilgalaikiam turtui, 

parodomi toje balanso eilutėje, kuriai ir bus priskirtas įsigytas turtas.  

 Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to laikotarpio, kurį jos patiriamos, 

atliktų darbų savikainos arba veiklos sąnaudoms. 

 Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų verte padidinama turto įsigijimo savikaina, jei remontas 

pagerina turto naudingąsias savybes. 

 Užkonservuoto (nenaudojamo įmonės veikloje) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas nuo 

2009 m. sausio 1 d. skaičiuojamas.  Dėl remonto laikinai nenaudojamam turtui nusidėvėjimas 

skaičiuojamas. 

 Ilgalaikis materialus turtas nurašomas, jei jis parduodamas, prarandamas dėl stichinių nelaimių, 

gaisrų, vagysčių, likviduojamas, pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui. 

Apskaitoje nurašoma ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas. 

Apskaičiuotas nurašymo rezultatas nelaikomas įmonės pagrindinės veiklos rezultatu. 

Jei nurašomo visiškai nudėvėto turto dalių ar medžiagų nėra, visa turto likvidacinė vertė 

pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. 

 

 Atsargos    

Bendrovėje atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per 

vienerius metus. Apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje atsargas sudaro medžiagos, kuras, 

atsarginės dalys, greitai nusidėvintis menkavertis inventorius, taip pat IMT, skirtas parduoti. 

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Prie atsargų pirkimo kainos, koreguotos taikytomis 

nuolaidomis, pridedami su atsargų pirkimu susiję negrąžintini mokesčiai ir rinkliavos, atsargų 

atsigabenimo bei paruošimo naudoti išlaidos, jei šios sumos yra reikšmingos. Jeigu šios išlaidos 

bendrovei nereikšmingos, jos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. 

Atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą. 

Atsargos, kurių vertė sumažėjo, bendrovėje nustatomos atliekamų inventorizacijų metu. 

 

Finansinis turtas 

AB „Detonas“ finansinį turtą sudaro pinigai ir jų ekvivalentai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą (gautinos sumos), kitų įmonių išleisti vertybiniai popieriai. Finansiniam turtui 

nepriskiriami išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą, atsargas, paslaugas.    

Bendrovės per vienerius metus gautinos sumos – trečiųjų asmenų skolos įmonei, gautinos per 

dvylika mėnesių nuo finansinės atskaitomybės sudarymo datos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį. 

Visos trečiųjų asmenų skolos Bendrovei, atgautinos per vienerius metus, apskaitoje registruojamos 

jų nominaliąja verte, t.y. į jų vertę neįtraukiant gautinų palūkanų ar delspinigių, o finansinėje 

atskaitomybėje parodomos jų grynąja verte, t.y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. 

Kiekvieną kartą sudarant finansinę atskaitomybę, finansinis turtas turi būti iš naujo įvertinamas. 

 

Pajamos 

Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu, kai suteiktos paslaugos, atlikti darbai ir 

visa su tuo susijusi rizika bei nauda yra perduodama pirkėjui, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką. 

Paslaugų pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas.  

Pajamų dydis nustatomas bendrovės ir pirkėjo susitarimu, tikroji darbų vertė – atsižvelgiant į 

suteiktas ir numatomas nuolaidas. Pajamoms pripažinti kiekvieną mėnesį yra surašoma PVM 

sąskaita faktūra. 

  Tipinės veiklos pajamos yra bendrovės atliekami gręžimo sprogdinimo darbai. 

 Įmonės netipinės veiklos pajamoms priskiriama kitos veiklos pajamos: 



 

- naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto  perleidimo rezultatas; 

- pajamos iš patalpų nuomos; 

- atsargų pardavimo pajamos; 

- pavienių, atsitiktinių ūkinių operacijų pajamos. 

 Finansinės ir investicinės veiklos pajamomis laikoma palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio 

valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. 

 

Sąnaudos 

 Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu 

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

Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms 

uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir balanse parodomos kaip turtas. 

Išlaidos, kurių per ataskaitinį laikotarpį neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų 

uždirbimu ir tos išlaidos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų,  pripažįstamos sąnaudomis tą patį 

laikotarpį, kurį buvo patirtos. 

   Patiriamos sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 

Paslaugų teikimo sąnaudas sudaro visos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu, kurias tiesiogiai ar 

netiesiogiai galima priskirti konkrečių paslaugų teikimui. 

Į paslaugų teikimo sąnaudas neįskaitomos Bendrovės patirtos veiklos sąnaudos, kurios susijusios su 

visa tipine veikla ir negali būti priskirtos konkrečioms paslaugoms. 

 

 Veiklos sąnaudos 

Veiklos sąnaudos – tai sąnaudos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį, susijusios su įprastine įmonės 

veikla, vykdoma neatsižvelgiant į atliekamų paslaugų apimtį, kurių negalima tiesiogiai susieti su 

konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, taip pat kurių negalima pagrįstai susieti su 

ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. 

Veiklos sąnaudoms nepriskiriamos išlaidos, susijusios su netipine įmonės veikla – finansinės ir 

investicinės, kitos veiklos sąnaudos. 

Veiklos sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje 

atskaitomybėje tą patį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. 

Veiklos sąnaudos – tai : 

- administracinių ir bendro naudojimo patalpų išlaikymo ir nusidėvėjimo sąnaudos; 

- valdymo ir aptarnavimo personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; 

- finansinių ataskaitų audito sąnaudos; 

- mokesčiai, susiję su tipine įmonės veikla (išskyrus pelno mokestį); 

- Bendrovės reprezentavimo, reklamos sąnaudos; 

- paramos, labdaros ir socialinės sąnaudos; 

- abejotinų skolų sąnaudos; 

- automobilių eksploatavimo sąnaudos; 

- išlaidos negamybinio pobūdžio paslaugoms;  

- baudos už netinkamą sutarčių vykdymą; 

- kitos su įprastine veikla susijusios sąnaudos. 

 Netipinės veiklos sąnaudomis laikomos sąnaudos ir nuostoliai, susiję su kitos veiklos pajamomis. 

 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, susijęs 

su finansine ir investicine įmonės veikla, kaip nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo, mokėtinos 

baudos ir delspinigiai, palūkanų sąnaudos, kt.   

 

 Mokesčiai 

 Įmonė moka šiuos mokesčius : 



 

   pelno mokestį 15% tarifas; gyventojų pajamų; socialinio draudimo; pridėtinės vertės; nekilnojamo 

turto; žemės nuomos mokestį;  aplinkos taršos mokestį už mobiliuosius taršos šaltinius ir 

pakuočių mokestį; garantinio fondo mokestį; transporto priemonių savininkų naudotojų  mokestį; 

mokestį už įregistruotas krovinines transporto priemones. 

Einamųjų metų pelno mokestis apskaičiuojamas nuo metų apmokestinamojo pelno, taikant 

galiojančius tarifus ir pakoreguoto didinančiomis (mažinančiomis) sąnaudomis. 

Bendrovė vadovavosi 24 VAS nuostatomis dėl atidėtojo pelno mokesčio turto, tačiau pagal įmonės 

nustatytą reikšmingumo kriterijų susidariusių įskaitomųjų laikinųjų skirtumų sumos nėra 

reikšmingos. Atidėtojo pelno mokesčio turtas nebuvo sudarytas. 

 

 Tarpusavio užskaitos metodai 

Vadovaujantis 1 VAS „Finansinė atskaitomybė“ nuostatomis, užskaita galima, kai turtas  ir 

įsipareigojimai susiję su tuo pačiu asmeniu. 

Tarpusavio užskaitos AB „Detonas“  atliekamos atsiskaitant už suteiktas paslaugas pagal 

pasirašytas sutartis. 

Įmonė atlieka gręžimo-sprogdinimo darbų paslaugas tam tikriems ūkio subjektams, kurie, savo 

ruožtu, teikia elektros energijos, vandens ir kt. panašaus pobūdžio paslaugas įmonei. Todėl, 

pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, atliekamos užskaitos 

tarp įmonės ir klientų.  

 Pinigų apibūdinimas 

Pinigai ir jų  ekvivalentai -  įmonės kasoje ir sąskaitose bankuose esantys pinigai ir jų ekvivalentai 

įvairia valiuta. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės ( išpirkimo terminas nesiekia  trijų 

mėnesių  nuo balanso sudarymo dienos ) likvidžios investicijos į vertybinius popierius, kelionės 

čekius ir kitas finansinis turtas, atitinkantis pinigų ekvivalentų apibrėžimą . 

 Atostogų kaupimai  

Įmonėje, pasibaigus finansiniams metams, yra inventorizuojamos darbuotojų nepanaudotos 

atostogos. Pagal šiuos duomenis yra apskaičiuojama nepanaudotų atostogų atostoginių suma, nuo 

šios sumos priskaičiuojama  socialinio draudimo mokestis. Ši suma yra atvaizduojama pelno 

(nuostolio) ataskaitoje veiklos sąnaudose. Pildant pelno mokesčio deklaraciją, nepanaudotų 

atostogų sąnaudų suma yra didinamas (mažinamas) pelnas prieš apmokestinimą. 

 

III. PASTABOS 

 
1. Nematerialiojo įmonės turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį  

 

Nematerialusis turtas 2011 m. 

(Lt) 
Rodikliai Plėtros 

darbai 
Prestižas Patentai, 

licencijos 
ir pan. 

Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialusis 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

  48623 934  49557 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo 
savikaina 

  52075 28740 44300 125115 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje   52075 28740 44300 125115 

Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas 

   509 686 1195 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 
turtas (-) 

      

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)       

Finansinių metų pabaigoje   52075 29249 44986 126310 

b) Amortizacija       



 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje   3452 27807 44300 75559 

  Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų amortizacija 

  4903 1075 57 6035 

- atstatantys įrašai (-)       

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-) 

      

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)       

Finansinių metų pabaigoje   8355 28882 44357 81594 

c) Vertės sumažėjimas       

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje       

  Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų vertės sumažėjimas 

      

- atstatantys įrašai (-)       

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
(-) 

      

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)       

Finansinių metų pabaigoje       

d) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje (a) - (b) - (c) 

  43720 368 629 44717 

 

  

          2010 m. gruodžio 31 d. balanse parodyta nematerialiojo turto likutinė vertė buvo lygi 49557 

Lt. 2011 m. gruodžio 31 d. nematerialiojo turto likutinė vertė lygi 44717 Lt. Tai vadybos sistemos 

sertifikatai, sertifikatas sprogstamos medžiagos gamybai, kompiuterinės programos Mikrosoft 

Office, programinė įranga EPOS, licencija sprogmenų naudojimui, Lotus Notes ir DoRe darbo 

vietos licencija. 

       Remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, per praėjusius finansinius metus sukaupta  

nematerialiojo turto amortizacijos suma 6035 Lt. Ši suma parodyta pelno (nuostolių) ataskaitos 

bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. 

 Per 2011 m. nebuvo nurašyta nematerialaus turto. 

2011 m. buvo įsigyta programa OFFICE BASIC 2007 ir Statinio statybos įmonės atestatas.  

Įmonė naudoja tokį nematerialųjį  turtą, kuris visiškai amortizuotas:                                           

     -  Sybase SQL serverio licencija, įsigijimo savikaina 1085 Lt; 

     -  Programinė įranga LABBIS III, įsigijimo savikaina 23820 Lt;    

     - Lotus Notes ir DoRe darbo vietos licencija, įsigijimo savikaina 1460 Lt. 

     - Licencija sprogmenų naudojimui, įsigijimo savikaina 500,0 Lt. 

     - Vadybos sistemos sertifikatai pagal ISO, įsigijimo savikaina 44300 Lt. 

     - Programa Microsoft 9 qa-00443 office, sigijimo savikaina 720 Lt. 

     - Programinė įranga EPOS  4200 Lt. 

 

2. Ilgalaikio materialiojo įmonės turto būklė pagal svarbiausias šio turto grupes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilgalaikis materialusis turtas  2011 m. 

(Lt) 
 

Rodikliai 
Žemė Pastatai ir 

statiniai 
Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas 
materialusis 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje  4461943 2383897 603043 79377  71895 7600155 
a) Įsigijimo savikaina         
Praėjusių finansinių metų pabaigoje  6122243 5269744 2167534 687966  224506 14471993 

  Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas 

 31283 143066 128577 27448 130842 12769 473985 

- perleistas ir nurašytas turtas (-)   3050 26000 40513  4563 74126 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ (-)    24120   -24120  

  Finansinių metų pabaigoje  6153526 5409760 2294231 674901 130842 208592 14871852 

b) Perkainojimas         
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje         

  Finansinių metų pokyčiai: 
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) 

        

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)         

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)         

Finansinių metų pabaigoje         

c) Nusidėvėjimas         
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje  1660300 2885847 1564491 608589  152611 6871838 

Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų nusidėvėjimas 

 235124 302035 210564 27983  18611 794321 

- atstatantys įrašai (-)         

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)   2986 24700 40260  4556 72502 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)         

  Finansinių metų pabaigoje  1895424 3184896 1750355 596312  166666 7593653 

d) Vertės sumažėjimas         
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje         

  Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų vertės sumažėjimas 

        

- atstatantys įrašai (-)         

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)         

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)         

Finansinių metų pabaigoje         

d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+ (b) - (c) - (d)  4258102 2224864 543876 78589 130842 41926 7278199 



 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos 

 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Vidutinis naudingo 

tarnavimo laikas (metais) 

Pastatai ir statiniai 8, 15, 20 

Mašinos ir įrengimai 5 

Transporto priemonės 6, 10 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 8 

Kitas materialus turtas 3, 4, 6 

           

       Ilgalaikio materialaus turto būklė finansinių metų pradžioje, pakitimai per finansinius metus ir 

būklė metų pabaigoje pagal svarbiausias šio turto grupes atskleista lentelėje „Ilgalaikis materialusis 

turtas“. Per 2011 m. buvo įsigyta ir rekonstruota ilgalaikio materialaus turto už 473012,82 Lt., t. sk. 

nebaigtos rekonstrukcijos darbai Pakruojo ir Akmenės padaliniuose sudarė 130842 Lt. Per  metus 

priskaičiuota 794320,7  Lt nusidėvėjimo.  

        2011 m. gruodžio mėn. buvo iš anksto sumokėta 25093,50 Lt už krovininį automobili, kuris 

bus gautas 2012 m. Iš anksto sumokėta suma už ilgalaikį materialųjį turtą parodyta balanso II.4. 

eilutėje „Transporto priemonės“. 

        Per 2011 m. buvo nurašyta 22 vnt. ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina buvo 

48125,69 Lt, sukaupta nusidėvėjimo suma 47803,59 Lt. Tai įmonės veikloje jau nenaudojamas, 

nusidėvėjęs turtas. Taip pat buvo parduotas nusidėvėjęs, įmonės veikloje nenaudojamas senas 1990 

m. gamybos automobilis, kurio įsigijimo vertė buvo 26000 Lt, nusidėvėjimo suma 24700 Lt. 

       Įmonė savo veikloje naudoja įvairių turto grupių turtą, kuris nusidėvėjęs, tačiau jo būklė dar 

patenkinama. Šis turtas dar gali būti naudojamas veikloje. Visiškai nusidėvėjusio, bet dar 

naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina pagal turto grupes pateikiama lentelėje 

„Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas“. 

 

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 

 

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt) 

Pastatai ir statiniai 158.529 

Mašinos ir įrengimai 1.497.764 

Transporto priemonės 840.254 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 518.731 

Kitas materialus turtas 100.514 

Viso: 3.115.792 

 

       Pakeitus sprogstamos medžiagos saugojimo sąlygas, dalis ilgalaikio materialaus turto 2002-06-

27 d. bendrovės direktoriaus įsakymu Nr.19a yra užkonservuotas, jis šiuo metu nenaudojamas 

įmonės veikloje. Tai pastatų grupei priskirtas turtas, kuris yra Raudondvaryje. Jo įsigijimo vertė 

2011-01-01 d. buvo 115825 Lt. 2011 m., kad išlaikyti patenkinamą turto būklę, buvo suremontuoti 

keturių pastatų stogai, remonto kaina 15260,33 Lt.  Šiuos pastatus įmonė  2011 m. bandė išnuomoti. 

Tačiau šiuo metu rinkoje yra perteklius išnuomojamų patalpų ir pastatų. Atsigaunant ekonomikai, 

kada nors ateityje tikimasi, kad pavyks sėkmingai išnuomoti ar parduoti pastatus, esančius 

Raudondvaryje. Be to, gal būt įmonė pati pradės sandėliuoti savo atsargas ir medžiagas. 

   Nuo 2009 m. sausio 1 d. užkonservuotam turtui yra skaičiuojamas nusidėvėjimas. Raudondvaryje 

esančiam turtui per 2011 metus paskaičiuota 822,24 Lt nusidėvėjimo, turto likutinė vertė 2011-12-

31 d. buvo 34550,47 Lt.  Balanse užkonservuotas turtas rodomas toje pačioje turto grupėje, kuriai 

jis buvo priskirtas iki užkonservavimo.         



 

        Raudondvaryje esančiam užkonservuotam turtui -  sprogstamų medžiagų sandėliai 5 vnt., 

apsaugos būstinės 2 vnt., taros sandėlis, sandėlis, kapsulių paruošimo patalpa, šunų paviljonas, 

maisto paruošimo patalpa – iki 2010 m. pabaigos dėl tam tikrų dokumentų trūkumo, įmonė neturėjo 

teisinės registracijos. 2011 m. sausio 27 d. teisinė registracija gauta.  

 

3.Po vienerių metų gautinos sumos 

Po vienerių metų gautinos sumos yra gautinos palūkanos už terminuotus indėlius, kurių terminas 

baigsis 2013 m. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. nuo tokių indėlių priskaičiuotų, bet dar negautų 

palūkanų  pajamos sudarė 1435 Lt. 

 

4. Kitas finansinis turtas 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 1050,0 tūkst. Lt terminuotų indėlių, 

kurių terminas baigsis 2013 m. Terminuoti indėliai laikomi AB SEB, Nordea, DNB  bankuose. 

Indėliai kaupiami būsimoms investicijoms. Už dviejų metų termino indėlius mokamos didesnės 

palūkanos, todėl, kai tam tikra pinigų suma tam tikru laikotarpiu nėra būtina įmonės veikloje, ją 

laikome terminuotų indėlių sąskaitose.  

  

5.  Atsargos  

Atsargos 2011 m. 

(Lt) 
Rodikliai Žaliavos ir 

komplektavi
mo gaminiai 

Nebaigta 
gamyba 

Pagaminta 
produkcija 

Pirktos pre-
kės, skirtos 
perparduoti 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina      

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 458714    458714 

Finansinių metų pabaigoje 691948    691948 

b) Nukainojimas iki grynosios galimo 

realizavimo vertės (atstatymas) 

     

Praėjusių finansinių metų pabaigoje      

Finansinių metų pabaigoje      

c) Grynoji galimo realizavimo vertė 

finansinių metų pabaigoje (a) - (b) 

691948    691948 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 

taikomas LIFO būdas 

     

Įkeistų atsargų vertė      

Atsargos pas trečiuosius asmenis      

 

 

  Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje įmonė inventorizavo atsargas. Visos atsargos yra 

naudojamos savo veikloje, jokių nenaudojamų ar nelikvidžių atsargų įmonė neturi. Didžiausią dalį – 

53,7 proc. -  atsargose  sudaro sprogstama medžiaga. Taip pat atsargų sudėtyje yra įvairios 

medžiagos, kuras, atsarginės dalys. 

  Sunaudotų atsargų savikainai apskaičiuoti įmonė taiko FIFO būdą . 

 Degalai nurašomi pagal degalų sunaudojimo normas, sudarytas pagal LR susisiekimo ministerijos 

1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr.405 „Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos“ 

patvirtintas kontrolines (bazines) kuro sąnaudų normas bei atsižvelgiant į gamintojo nurodytus 

transporto priemonių techninius duomenis. Kiekvienam naujai įsigytam automobiliui degalų 

sunaudojimo norma nustatoma individuali pagal įmonės direktoriaus įsakymą. 

 

 



 

6. Išankstiniai apmokėjimai  

       Išankstinių apmokėjimų balanso eilutėje yra parodyti išankstiniai apmokėjimai už  atsargines 

dalis, medžiagas, atsargas,  už specialios literatūros prenumeratą,  sumokėtos sumos už turto 

,darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.  

 

7. Pirkėjų įsiskolinimas   

Pirkėjų įsiskolinimas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 1481419 Lt. Lyginant su 2010 m. gruodžio 31 

d., įsiskolinimas padidėjo 640768 Lt. Dėl palankių gamtinių sąlygų 2011 m. IV-ą ketvirtį buvo 

atlikta 28 proc. daugiau darbų, negu 2010 m. per tą patį laikotarpį, todėl ir padidėjo klientų 

įsiskolinimų suma. Klientai pagal sutarčių sąlygas atsiskaito per 1-2 mėnesius po darbų aktų 

pasirašymo. 

Pirkėjų skolos yra kontroliuojamos, pastoviai derinamos.  

 

8. Kitos gautinos sumos  

   Kitų gautinų sumų balanso eilutėje yra  atskaitingiems asmenims avansu išmokėtos sumos, taip 

pat šioje balanso eilutėje apskaitomos sukauptos gautinos palūkanų pajamos už terminuotus 

indėlius, kurių terminas baigsis 2012 m.     

 

9. Kitas trumpalaikis turtas 

     Kitas trumpalaikis turtas – tai vienerių metų trukmės terminuotieji indėliai. Įmonė, turėdama 

laisvų piniginių lėšų, laiko pinigus terminuotuose indėliuose keliuose komerciniuose bankuose, 

gaudama  palūkanų pajamas. Pinigai laikomi terminuotuose indėliuose su tikslu uždirbti palūkanas.  

   Šioje balanso eilutėje buvo apskaitomas negrąžintas  nedraudžiamas indėlis bankrutuojančiame 

AB banke „Snoras“, viso 354720 Lt.  Šiai sumai 2012 m. sausio 4 d. yra pareikštas kreditorinis 

reikalavimas. Įmonė, vadovaudamasi Verslo apskaitos standartais,  įmonės apskaitos politika, 

sudarydama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, privalo atskleisti tikrą ir teisingą vaizdą 2011 m. 

gruodžio 31 dienai. Verslo apskaitos standartai deklaruoja, kad jeigu yra abejojama dėl gautinos 

sumos atgavimo, tokia suma turi būti pripažįstama abejotina skola. Todėl įmonė negrąžintą indėlį 

sumoje 354720 Lt pripažino abejotina skola. Tačiau, kaip jau minėta, šiai sumai yra pareikštas 

kreditorinis reikalavimas ir įmonė neatsisako teisių į jį.  

     Įmonė AB banke „Snoras“ laikė du terminuotus indėlius po 350,0 tūkst. Lt, viso 700,0 tūkst. Lt. 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ grąžino apdraustą sumą 345280 Lt., likusi suma negrąžinta.   

 

 

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

Likutis šiame balanso straipsnyje 2011-12-31 d. buvo 2714845 Lt.  AB „Detonas“ turi  sąskaitas 

AB SEB banke, „Swedbankas“ AB, Nordea Bank Finland, DNB banke.  

 Pinigų likutis  įmonės kasoje 2011-12-31 d. buvo 5823,97 Lt. Kasoje vykdoma labai mažai 

operacijų. 

 

11.  Nuosavas kapitalas  

1) Įstatinis kapitalas. 

Įstatinio kapitalo struktūra 2011 m. 

 

Rodikliai Akcijų skaičius Suma (Lt) 

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje   

1. Pagal akcijų rūšis 7.176.766 7.176.766 

    1.1. Paprastosios akcijos 7.176.766 7.176.766 

    1.2. Privilegijuotosios akcijos   

    1.3. Darbuotojų akcijos   



 

    1.4. Specialiosios akcijos   

    1.5. Kitos akcijos   

IŠ VISO: 7.176.766 7.176.766 

  2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas 7.176.766 7.176.766 

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė   

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės   

 

      Bendrovės įstatinis kapitalas sudarytas iš 1 lito vertės 7176766 vienetų akcijų. Visos akcijos 

priklauso valstybei, kuriai atstovauja LR Susisiekimo ministerija. 

2) Privalomasis rezervas.   2011 m. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas  buvo 717680 Lt.  Pagal 

Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus jis sudaro 1/10 įstatinio kapitalo dydžio.  

3) Kiti rezervai. Juos sudaro 2011 metais per visuotinį akcininkų susirinkimą sudaryti rezervai, viso 

775500 Lt. Tai rezervas investicijoms, rezervas beviltiškoms skoloms ir netekimas nurašyti, 

darbuotojų premijoms, socialinėms-kultūrinėms reikmėms.  

4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis).  2011 m. gruodžio 31 d. nepaskirstytas pelnas buvo 5472192 

Lt. Jį sudaro ankstesnių metų pelnas 4641648 Lt ir ataskaitinių 2011 m. pelnas 830544 Lt.   

 

Pelno paskirstymo projektas 

 

Straipsniai Suma (Lt) 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

4.641.648 

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 830.544 

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5.472.192 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 0 

Pervedimai iš rezervų 775.500 

Paskirstytinas pelnas 6.247.692 

Pelno paskirstymas: 4.186.178 

- į įstatymo numatytus rezervus 0 

- socialinėms-kultūrinėms reikmėms 50.000 

- darbuotojų premijoms 10.728 

- investicijoms 3.088.500 

- įsipareigojimams vykdyti, netekimams nurašyti (t. sk. 354.720 Lt „Snoro“ 

skola) 

381.720 

- labdarai, paramai 20.000 

- dividendams 635.230 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 2.061.514 

 

 

 Pelno paskirstymo projektas sudarytas vadovaujantis 2011 m. gruodžio 15 d. bendrovės valdybos 

posėdžio protokolu Nr.7 patvirtinto AB „Detonas“ 2012-2014 m. Strateginio veiklos plano 

nuostatomis.  

 

Įmonės įsipareigojimų būklė 2011 m.  

(Lt) 

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 

 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis 

Per 

vienerius 

finansinius 

Po vienerių 

metų, bet ne 

vėliau kaip per 

Po 

penkerių 

metų 



 

metus penkerius metus 

Finansinės skolos: (Tarp jų dukterinėms ir 

asocijuotoms įmonėms) 

   

  1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 

įsipareigojimai 

   

  2. Kredito įstaigoms    

  3. Kitos finansinės skolos    

Kitos skolos 103946   

  IŠ VISO: 103946   

 

12.  Skolos tiekėjams  

Skolos prekių ir paslaugų tiekėjams yra vieno mėnesio laikotarpio ir sudaro 103946 Lt. Jokių seniai 

neapmokėtų skolų įmonėje nėra. 

 

13.  Gauti išankstiniai apmokėjimai  

Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai iš negyvenamų patalpų nuomininkų gauti išankstiniai 

mokėjimai už patalpų nuomą. 

 

14. Pelno mokesčio įsipareigojimai. 

Pelno mokesčio įsipareigojimus 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 15 proc. mokėtinas  pelno mokestis 

nuo 2011 m. gauto apmokestinamo pelno, t. y. 155051 Lt. Atskaičius  2011 m. sumokėtą avansinį 

pelno mokestį 32560 Lt, lieka sumokėti 122491 Lt. 

 

15.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų balansinėje eilutėje yra parodyta 2011 m. gruodžio 

mėn. mokėtinas darbo užmokestis ir nuo jo paskaičiuotas GPM, socialinio draudimo mokesčiai, 

įmokos į garantinį fondą. Taip pat šioje eilutėje parodomi paskaičiuoti kaupimai nepanaudotų 

atostogų atlyginimams ir socialinio draudimo mokesčiams 2011 m. gruodžio 31 dienai. Atostogų 

kaupimai metų pabaigoje padidėjo 11263,41 Lt.  

 

16.  Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  

 Balanso eilutėje E.II.8. pateikiami mokėtinų mokesčių (PVM, aplinkos taršos, nekilnojamo turto) 

už 2011 m. įsipareigojimai, taip pat mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus, mokėtinas 

autorinis atlyginimas. 

 

17.  Informacija apie pardavimo pajamas ir savikainą   

1. Įmonės pagrindinė veikla – gręžimo sprogdinimo darbai – sudarė 98 % visų gautų įmonės pajamų 

kurios 2011 metais buvo 8717,7 tūkst. Lt. Gręžimo sprogdinimo darbų pajamos 2011 m. buvo 

8564,3 tūkst. Lt. Kita veikla ir finansinė investicinė veikla sudaro nežymią dalį pajamose. 

2. Buvo patirta  7732,1 tūkst. Lt. sąnaudų pajamoms uždirbti, t.sk. gręžimo sprogdinimo darbų 

savikaina -  5860,5 tūkst. Lt, veiklos sąnaudos – 1862,6 tūkst. Lt. Vykdant apskaitos politiką, 

veiklos sąnaudos išaugo dėl abejotinos skolos pripažinimo – buvo pripažintas negrąžintas 

terminuotas indėlis iš bankrutuojančio AB banko „Snoras“ - 354,7 tūkst. Lt.  

 Gręžimo sprogdinimo darbų savikaina pajamose, lyginant su 2010 m., sumažėjo ir sudarė 68 proc. 

pajamų, kai 2010 m. sudarė 72 proc. Tai pavyko pasiekti nuodugniai analizuojant gręžimo 

sprogdinimo darbų savikainą, ieškant ekonomiškų sprendimų, įsigyjant žaliavas, medžiagas, 

eksploatuojant įrengimus. Be to, didėjant atliekamų darbų apimtims, ne visos išlaidos didėja 

adekvačiai pajamoms. Tai pasakytina apie atlyginimus, mokesčius Sodrai,  ir kt.   



 

    Sąnaudose personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 3417,1 tūkst. Lt, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 800,4 tūkst. Lt, sprogstamos medžiagos – 1498,2 tūkst. Lt, 

finansinių ataskaitų audito sąnaudos –4,9 tūkst. Lt. 

      

18.  Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos   

 

Finansinės ir investicinės veikos rezultatai  2011 m. 

(Lt) 

Rodikliai Finansiniai 

metai 

Praėję finan-

siniai metai 

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

PAJAMOS 

100201 147658 

  Reikšmingų sumų detalizavimas:   

Banko palūkanos 73251 88081 

Draudimo išmoka, žalos atlyginimas (2011 m.) 26950 57194 

b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 

1876 2089 

  Reikšmingų sumų detalizavimas:   

Baudos ir delspinigiai 1876 1080 

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS (a - b) 

98325 145569 

 

 

 

19. Vadovams  priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas bei suteiktos garantijos   

 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 2011 m. 

(Lt) 

Rodikliai Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

Likutis finan-

sinių metų 

pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios 

su darbo santykiais: 

239355 145515  

  1.  Vadovams 239355 145515  

  2. Kitiems susijusiems asmenims    

B. Įmonės suteiktos paskolos:    

  1. Vadovams    

  2. Kitiems susijusiems asmenims    

C. Gautos paskolos:    

  1. Iš vadovų    

  2. Iš kitų susijusių asmenų    

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:    

  1. Vadovams   

  2. Kitiems susijusiems asmenims   

E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:    

  1. Vadovams    

  2. Kitiems susijusiems asmenims    

F. Kitos reikšmingos sumos, per metus 

priskaičiuotos 

   



 

  1. Vadovams    

  2. Kitiems susijusiems asmenims    

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:    

  1. Vadovų   

 

 

  2. Kitų susijusių asmenų    

H. Parduotas turtas:    

  1. Vadovams   

  2. Kitiems susijusiems asmenims   

Vidutinis vadovų skaičius per metus 3 2  

 

Įmonėje 2011 m. kaip vadovaujantys darbuotojai dirbo direktorius ir vyriausioji buhalterė. Nuo 

kovo 1 d. pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotojas komercijai. 

Susijusių asmenų įmonė neturi.  

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                   Jonas Trukšnys 
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1. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga 

 

AB „Detonas“ yra akcinė bendrovė, kurios visos akcijos (100 %) priklauso valstybei ir kurias 

pasitikėjimo teise valdo Susisiekimo ministerija. Bendrovės veiklos strategija orientuota į 

kokybišką gręžimo, sprogdinimo ir griovimo darbų atlikimą, siekiant įgyvendinti finansinius ir 

nefinansinius tikslus: tenkinant klientų poreikius,  išlikti konkurencinga bendrove rinkoje, diegti 

naujas, saugias ir nekenksmingas aplinkai technologijas, užtikrinti efektyvią, stabilią ir pelningą 

bendrovės veiklą, didinti jos vertę. 

Bendrovės teikiamos paslaugos – gręžimo, sprogdinimo darbai. 2011 m. bendrovė savo 

veiklą vykdė Lietuvos rinkoje. Gręžimo, sprogdinimo darbai buvo atliekami šešiuose 

eksploatuojamuose dolomito ir klinčių karjeruose. Taip pat buvo dirbama seisminėje žvalgyboje, 

nugriauti keletas bešeimininkių bei kitų statinių. 

Bendrovė didžiąją dalį pajamų gavo iš karjeruose atliekamų gręžimo, sprogdinimo darbų. 

2011 m. karjeruose buvo sprogdinama  dolomito uolienos ir klinčių uolienos. Karjeruose 

išsprogdinamą uolieną užsakovai naudoja įvairių frakcijų skaldos, cemento ir kitų statybinių 

medžiagų gamybai. Šios žaliavos naudojamos kelių tiesimui, statybos sektoriuje.  

AB „Detonas“ 2011 m. dirbo pelningai. 2011 - 2013 m. strateginiame veiklos plane 

prognozuoti 2011 m. finansiniai rodikliai buvo įvykdyti. Bendrovės veiklos rezultatai 2011 

metais atitiko bendrovės veiklos tikslus. Pelningą veiklą lėmė griežta išlaidų kontrolė, efektyvus 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymas. Nuo 2009 metų, nesezono metu, esant mažoms 

atliekamų darbų apimtims, bendrovės darbuotojams, išskyrus apsaugos darbuotojus ir sargus-

kūrikus, nustatoma keturių dienų darbo savaitė.  

Bendrovėje ypač didelis dėmesys skiriamas gręžimo, sprogdinimo darbų savikainos analizei. 

Atsižvelgiant į gamyboje naudojamų medžiagų kainas, jų kitimą, eksploatuojamos efektyviausios 

(vartojančias pigiausią energiją) uolienų gręžimo staklės, pagal galimybes naudojamos 

ekonomiškiausios sprogdinimo medžiagos. Atsižvelgiant į gamyboje patiriamas sąnaudas, 

siekiama užtikrinti įmonei naudingą bei vartotojui priimtiną paslaugų kainų lygį. 

2011 m. investicijos siekė 474,2 tūkst. Lt. Buvo parengtas Pakruojo padalinio 

sprogstamosios medžiagos gamybinio pastato rekonstrukcijos projektas ir pradėta rekonstrukcija, 

taip pat buvo pradėta Akmenės padalinio garažo pastato rekonstrukcija. 2011 m. minėtiems 

rekonstrukcijos darbams išleista 130,8 tūkst. Lt (tai sudarė 27,6 proc. visų investicijų). Pradėtus 

rekonstrukcijos darbus planuojama pabaigti iki 2012 m. kovo 31 d.  2011 m. buvo atnaujintas 
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autotransporto ūkis, t.y. įsigyti du nauji automobiliai už 127,6 tūkst. Lt (26,9 proc.). Taip pat 

buvo nupirktos naujos metalo tekinimo staklės bei įsigyti kiti darbo įrengimai bei orgtechnika. 

Įmonėje yra įdiegtos bei prižiūrimos kokybės, aplinkosaugos bei profesinės saugos ir 

sveikatos vadybos sistemos, užtikrinančios ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 

18001:2007 reikalavimų vykdymą. Įdiegtos vadybos sistemos bei turimi sertifikatai leidžia 

efektyviau konkuruoti rinkoje. 

Įmonė neturi finansinių įsipareigojimų. Tarp turto šaltinių dominuoja nuosavas kapitalas, 

pakankamai aukštas mokumo lygis užtikrina finansinių įsipareigojimų vykdymą. Visą savo 

veiklą analizuojamu laikotarpiu bendrovė vykdė ir plėtojo nuosavomis lėšomis.  

Šiuo metu, esant  sudėtingai ekonominei, finansinei situacijai Lietuvoje ir Europoje, yra 

įmonės veiklą įtakojančių rizikos veiksnių ir neapibrėžtumų grėsmė, tad išskirsime pagrindinius. 

Veiklos rizika – rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su netinkamais 

ar neefektyviais veiksmais. Dėl specifinės įmonės veiklos, būdinga didelė priklausomybė nuo 

pagrindinių įmonės užsakovų ir jų finansinių galimybių, užsakovų pagamintos įvairių frakcijų 

skaldos, cemento ir kitų medžiagų paklausos rinkoje, sezoniškumo problemų (šaltuoju metu 

laikotarpiu, užšalus, karjerai neeksploatuojami). 

Rinkos rizika - rizika, susijusi su paslaugų kainų svyravimu. Pastaruoju metu teikiamų paslaugų 

kainų svyravimus lemia ekonominė situacija šalyje, įmonių finansinės padėties kitimas, 

nepakankama produkcijos paklausa. Rinkoje atsirado konkurentų, aktyviai siūlančių analogiškas 

paslaugas, tai atitinkamai taip pat koreguoja kainodaros principus. Kainų korekciją gali lemti ir 

užsienio rinkose perkamų sprogmenų kaina, kurios pokyčius sunku numatyti. 

Paslaugų kokybės rizika  - rizika, kad įmonės atliekamų paslaugų - gręžimo, sprogdinimo darbų 

– kokybė taps blogesnė nėra didelė, nes pagal atliekamų darbų pobūdį jie negali būti atliekami 

nekokybiškai. Tai užtikrina ir 2006 m. įdiegta integruota kokybės, aplinkosaugos bei profesinės 

saugos ir sveikatos vadybos sistemos bei periodiškai atliekami jos auditai. Be to, įmonėje dirba 

aukštos kvalifikacijos gręžimo sprogdinimo darbų specialistai, kurie privaloma tvarka kelia 

kvalifikaciją.  

Darbuotojų rizika – šiuo metu rizika, kad kvalifikuoti darbuotojai paliks įmonę, yra minimali. 

Esant pakankamai dideliam nedarbo lygiui Lietuvoje, darbuotojai stengiasi išlaikyti turimas 

darbo vietas. Be to, Lietuvoje dar nėra įsitvirtinusių analogiška veikla užsiimančių įmonių, kur, 

be papildomo persikvalifikavimo, galėtų pereiti gręžimo, sprogdinimo darbus atliekantys 

darbuotojai ir pritaikyti savo sugebėjimus bei sukauptą patirtį. 
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Finansinė rizika – rizika, kad dėl skolininkų nemokumo įmonė gali nesugebėti vykdyti savo 

finansinių įsipareigojimų tiekėjų ar biudžeto atžvilgiu. Pirkėjų įsiskolinimo suma 2011 m. 

gruodžio 31 d. sudarė 1.481,4 tūkst. Lt. Įmonės specifika tokia, kad ji turi palyginti nedidelį 

skaičių klientų, didžiausi skolininkai - didžiausių užsakymų klientai, turintys 1-2 mėnesių 

trukmės įsiskolinimus. Įmonė su šiais klientais palaiko glaudžius ryšius ir kontroliuoja 

įsiskolinimų sumas. Pirkėjų įsiskolinimų suma 2011 m. gruodžio 31 dieną - tai  2011 m. 

lapkričio, gruodžio mėn. atliktos darbų ir paslaugų apimtys, už kurias atsiskaitoma 2012 m. 

sausio mėn. 

 

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir 

personalo klausimais susijusi informacija 

 

Pajamos. Per 2011 m. uždirbta 8.717,7 tūkst. Lt bendrųjų pajamų. Ataskaitinio 

laikotarpio pajamos viršijo 2010 m. pajamas 28 proc. 2011 m. pajamų planas viršytas 33 proc. 

Pajamos, gautos už gręžimo, sprogdinimo darbus, 2011 m. buvo 8.564,3 tūkst. Lt, tai sudarė 98 

proc. visų įmonėje uždirbtų pajamų.  

Kitų pajamų (banko palūkanų, nuomos ir pan.) lyginamasis svoris bendroje pajamų 

struktūroje nedidelis. Jų dinaminiai pokyčiai įmonės veikloje nėra reikšmingi. 

Sąnaudos. 2011 m. sąnaudos siekė 7.732,1 tūkst. Lt. 2011 m. sąnaudos viršijo 2010 m. 

sąnaudas 27 proc. 2011 m. sąnaudų planas viršytas 32 proc. Sąnaudos, tenkančios vienam 

bendrųjų pajamų litui, 2010 m. ir 2011 m. buvo vienodos -  0,89 Lt. Reikia pažymėti, kad 2011 

m. kaip abejotina skola buvo pripažintas negrąžintas terminuotas indėlis iš bankrutuojančio AB 

banko „Snoras“, sumoje 354,7 tūkst. Lt. Ši suma buvo pripažinta veiklos sąnaudomis. Įmonė, 

sudarydama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais, įmonės 

apskaitos politika. Įvertinus atsargumo, skepticizmo principus, norėdama, kad metinė finansinė 

ataskaita atskleistų tikrą ir teisingą vaizdą, įmonė privalo skolą, dėl kurios atgavimo abejoja, 

pripažinti abejotina skola.  

Įmonei esant gamybinio pobūdžio, didžioji sąnaudų dalis (45,4 proc.) tenka personalo 

išlaikymui, kuris 2011 m., lyginant su 2010 m., padidėjo 17 proc.  

Kitų sąnaudų didėjimą sąlygojo brangstančios gamyboje naudojamų medžiagų ir 

paslaugų kainos. Ženkliau buvo viršyti planuoti sąnaudų straipsniai, kurie tiesiogiai susiję su 
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darbų apimčių didėjimu, t.y. kuro, sprogstamosios ir kitų medžiagų, atsarginių dalių gręžimo 

staklėms, mechanizmams bei automobiliams, autorinio atlyginimo ir kt.  

Pelnas (nuostolis). 2011 m. bendrovė dirbo pelningai. Ataskaitiniu laikotarpiu uždirbta 

830,5 tūkst. Lt grynojo pelno. 2011 m., lyginant su 2010 m., grynojo pelno daugiau buvo 

uždirbta 42 proc.  2011 m. grynojo pelno planas viršytas 34 proc. Lt. Iš pagrindinės veiklos 2011 

m. gauta 2.703,8 tūkst. Lt bendrojo pelno arba 44 proc. daugiau nei praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu.  

  Pelningumo rodikliai 2011 m. augo. 2010 m. pelningumo rodiklius lyginant su 2011 m., 

bendrasis pelningumas padidėjo nuo 0,28 Lt iki 0,32 Lt, veiklos pelningumas - nuo 0,08 Lt iki 

0,10 Lt, grynasis pelningumas – nuo 0,09 Lt iki 0,10 Lt. 

 Gręžimo, sprogdinimo darbų savikaina 2011 m. sumažėjo ir sudarė 68 proc. pardavimų 

apimties, tuo tarpu  2010 m. - 72 proc. pardavimų apimties. 

          Dividendai. AB „Detonas“ dividendų politika pagrįsta LR vyriausybės 1997 m. sausio 14 

d. nutarimu Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei priklausančias akcijas“. Pagal šio nutarimo 2011 

m. kovo 30 d. redakciją, dividendams skiriama pelno dalis turi būti ne mažesnė kaip 7 procentai 

nuosavo kapitalo, jeigu tai neviršija 80 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno, išskyrus tuos 

atvejus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria kitaip. Įmonė 2011 m. dirbo pelningai – 

uždirbta 830,5 tūkst. Lt grynojo pelno. Vadovaujantis minėtu nutarimu, privaloma dividendų 

suma už valstybei priklausančias akcijas  sudarys daugiau, negu įmonė  2011 m.  uždirbo grynojo 

pelno. Paskaičiuota mokėtinų dividendų suma yra 990 tūkst. Lt. Įmonė 2012 m. numačiusi 

daugiau kaip 3 mln. Lt skirti investicijoms. Gręžimo staklės ir kitas turtas bus perkamas iš 

sukauptų lėšų, nesinaudojant bankų paskolomis. Įmonė iš nacionalizuoto AB banko „Snoras“  

neatgautą terminuotąjį indėlį 354,7 tūkst. Lt pripažino abejotina skola. Išmokėjusi visą dividendų 

sumą, taip pat sumokėjusi pelno mokestį, įmonė gali susidurti su finansinėmis problemomis, 

vykdant investicinius projektus. Tai įtakotų įmonės veiklą, nes  neįsigijus naujų gręžimo staklių, 

įmonė praranda konkurencingumą, mažėja išdirbio lygis, didėja energetinių resursų poreikis, 

eksploatuojant senas stakles. Todėl bent įmonės pripažinta abejotina skola – iš AB banko 

„Snoras“ neatgauto indėlio suma 354,7 tūkst. Lt -  galėtų būti sumažinta mokėtina dividendų 

suma. 

 

Pajamų, išlaidų ir  pelno prieš apmokestinimą rodikliai ir jų kitimas pateikti 1 lentelėje. 
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Pelno ir jį formuojančių pagrindinių veiksnių dinamika 

1 lentelė  
 

Finansiniai rodikliai 2010 m., Lt 2011 m., Lt 
Pokytis 

Lt proc. 

Pajamos  6.800.566 8.717.737 +1.917.171 +28 

Išlaidos 6.084.436 7.732.142 +1.647.706 +27 

Pelnas (nuostolis) prieš 

apmokestinimą 
716.130 985.595 +269.465 +38 

  

 Turtas ir įsipareigojimai. Per 2011 m. bendrovės turtas padidėjo nuo 14.505,7 tūkst. Lt 

iki 15.201,7 tūkst. Lt, tame tarpe ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 683,3 tūkst. Lt, o 

trumpalaikio turto balansinė vertė dėl pelningos veiklos padidėjo 1.379,4 tūkst. Lt.  

Nuosavas kapitalas sudarė 93 proc., o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 7 proc. viso turto 

vertės. Visi įsipareigojimai trumpalaikiai, įmonė nesinaudoja jokiomis paskolomis. Bendrovės 

turto struktūra rodo, kad ji yra aukšto likvidumo, galinti įvykdyti savo įsipareigojimus. 

Bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės, jiems teikiamos paslaugos. Bendrovės 

klientai pasiskirstę pagal padalinius. Pakruojo padalinio pagrindiniai klientai yra dolomitinės 

skaldos gamintojai. Šiems klientams bendrovė atlieka dolomitų gręžimo sprogdinimo darbus. 

Akmenės padalinio pagrindiniai klientai yra klinčių ir dolomitinės skaldos gamintojai. Jiems 

atliekami klinčių ir dolomitų gręžimo sprogdinimo darbai. Kauno padalinys neturi pastovių 

klientų, nes jų atliekami darbai yra daugiau vienkartinio pobūdžio, pvz. kaminų, pastatų 

griovimas sprogdinimo būdu. Kauno padalinio darbuotojai taip pat vykdo darbus, laimėtus 

viešuose konkursuose. 

Aplinkosauga. Įmonėje yra įdiegtos bei prižiūrimos kokybės, aplinkosaugos bei 

profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos, užtikrinančios ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

ir OHSAS 18001:2007 reikalavimų vykdymą. Kasmet atliekamas integruotos vadybos sistemos 

(kokybės, aplinkosaugos bei profesinės saugos ir sveikatos) vidaus auditas, kurio metu tikrinama, 

kaip įmonėje užtikrinamas teisinių reikalavimų vykdymas, procesų vyksmas ir produktų atitiktis, 

darbo aplinkos aspektai, susiję su profesine sauga ir sveikata, aplinkos apsaugos veiksmingumas. 

Det Norske Veritas (DNV) atlieka periodinį priežiūros auditą, kurio duomenys yra vertinami 

vadovybinės analizės metu.  

2009 m. lapkričio mėn. organizacija Det Norske Veritas atliko persertifikavimo auditą, po 

kurio įmonei suteikti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 atitikties 
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sertifikatai. Jų galiojimo trukmė – 3 metai. Vadovaujantis įmonės kokybės, aplinkosaugos bei 

profesinės saugos ir sveikatos politika, įmonė siekia užtikrinti papildomą profesinės rizikos 

nustatymą. Profesinės rizikos veiksnių vertinimą atlieka minėtai veiklai licencijas turinčios 

įmonės.  

Personalas. 2011 m. pabaigoje įmonėje dirbo 80 žmonių (2010 m. pabaigoje – 75), 

vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2011 m. buvo lygus 75,4 (2010 m. – 73,6). Per 2011 m. 

darbuotojų skaičius padidėjo 7 proc. Darbuotojų kaita yra labai maža. Analizuojant darbuotojų 

pasiskirstymą pagal lytį, 86 proc. jų yra vyrai, 14 proc. – moterys. Analizuojant darbuotojų 

pasiskirstymą pagal išsilavinimą, aukštąjį turi 24 proc. darbuotojų, aukštesnįjį - 12 proc.,  

vidurinį - 58 proc., nebaigtą vidurinį - 6 proc. Pagal amžių - iki 25 m. yra 1 proc. darbuotojų, nuo 

25 m. iki 35 m. - 12 proc., nuo 35 iki 45 m. – 31 proc., nuo 45 iki 55 m. – 31 proc., nuo 55 iki 65 

m. – 20 proc., virš 65 m. – 5 proc.  

Bendras bendrovės metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrintas vidutinis mėnesinis 

nustatytasis darbo užmokestis. 2011 m. metinis darbo užmokesčio fondas buvo 2.604,1 tūkst. Lt, 

lyginant su 2010 m., jis padidėjo 23 proc. 2011 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo 

užmokestis bendrovėje siekė 2878,1 Lt. Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis 

darbo užmokestis pagal einamas pareigas / darbuotojų grupes pateiktas 2 lentelėje. 

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pagal einamas pareigas / darbuotojų 

grupes 

                                   2 lentelė  

 

Pareigybė / darbuotojų grupė  

2010 m. darbo užmokestis 2011 m. darbo užmokestis 

Direktorius 6489 7955 

Direktoriaus pavaduotojas 

komercijai 

- 6581 

Vyr. buhalteris 5637 7145 

Vyr. specialistas 3793 4561 

Specialistas 3147 3857 

Darbininkas 2350 2840 

Apsaugos darbuotojas 1163 1239 

Sargas-kūrikas 1033 1012 
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Valytojas 872 936 

 

  Socialinės iniciatyvos ir politika. Bendrovės socialinės iniciatyvos orientuotos į lojalių ir 

kompetentingų darbuotojų komandos formavimą. Vienas iš pagrindinių įmonės  tikslų – mokyti 

dirbančiuosius, sudaryti jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir gauti norimą rezultatą. Bendrovėje 

atliekamas personalo planavimas, kontroliuojamas darbuotojų kvalifikacijos lygis. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas organizuojamas derinant poreikius ir finansines galimybes. Tam sudaryta 

kvalifikacijos kėlimo komisija. Be to, bendrovėje, siekiant didinti socialinę darbuotojų gerovę, 

numatytos socialinės garantijos, kurios yra išvardytos kolektyvinėje sutartyje. Kolektyvinė 

sutartis buvo paruošta ir patvirtinta 2010 m. Ši sutartis leidžia lanksčiau reaguoti į situaciją 

Lietuvos darbo rinkoje bei sudaryti galimybes įmonėje įgyvendinti Darbo kodekso nuostatas, 

reglamentuojamas tik kolektyvinėje sutartyje.    

 

3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje 

atskaitomybėje pateiktus duomenis 

 

 Įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės 

apskaitos pagrindų įstatymu, kitais LR vyriausybės įstatymais ir normatyviniais dokumentais, 

Verslo apskaitos standartais, įmonės apskaitos politika. Finansinė informacija, pateikta šiame 

pranešime, atitinka finansinių ataskaitų duomenis.  

 

4. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir 

įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro 

 

Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 

3 lentelė 

Vertybinių 

popierių 

pavadinimas 

VP skaičius 
Nominalioji 

vertė, Lt 

Bendra 

nominalioji 

vertė, Lt 

Dalis įstatiniame 

kapitale, proc. 

Paprastosios 

vardinės akcijos 
7.176.766 1 7.176.766 100 
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Visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei. 

 

5. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius bei jų 

nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro 

 

2011 m. bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido. 

 

6. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes 

 

 Bendrovė neturi savarankiškų filialų ir atstovybių. 

Šiuo metu įmonėje veikia trys nesavarankiški padaliniai: 

-    N. Akmenės; 

- Pakruojo; 

- Kauno. 

Bendrovės padalinių darbo efektyvumas yra skirtingas. Didžiausias pelnas, neįvertinus 

atskiriems padaliniams tenkančių investicijų ir veiklos sąnaudų, gautas karjerus 

aptarnaujančiuose padaliniuose, t.y. padaliniuose, teikiančiuose paslaugas stambiems  

užsakovams.  

Dėl specifinės bendrovės veiklos įmonėje yra saugos padalinys, turintis apsaugos būrį 

Pakruojyje ir apsaugos darbuotojus Raudondvario objekte.  

 

7. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos 

 

Pagal 2012 – 2014 m. strateginiame veiklos plane patvirtintą 2012 m. investicijų planą,   

2012 m. vasario mėn. buvo nupirktas naujas krovininis automobilis su dviguba kabina. Jis skirtas 

Pakruojo padalinio darbuotojų ir krovinių vežiojimui į karjerus bei kitų darbo funkcijų atlikimui.  

Taip pat pagal 2012 – 2014 m. strateginiame veiklos plane patvirtintą 2012 m. investicijų 

planą, 2012 m. sausio 26 d. buvo pasirašyta Technikos pirkimo- pardavimo sutartis dėl naujų 

uolienos gręžimo staklių įsigijimo. Pagal sutartį, gręžimo stakles AB „Detonas“ planuoja įsigyti 

2012 m. IV ketv.   
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Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universiteto mokslininkais, 2012 m. pradžioje 

intensyviai vykdoma kuriamo įrenginio, skirto Dinamonas ROS fasavimui į hermetiškus 

patronus, galimybių tyrimo studija. Taip pat deramasi su Suomijos firma dėl Jungtinių Tautų (JT) 

numerio priskyrimo sprogstamai medžiagai Dinamonas ROS, atlikus pagal sutartį ir programą 

numatytus laboratorinius darbus. 

 

8. Įmonės veiklos planai ir prognozės 

 

 Tolimesni įmonės veiklos planai ir prognozės glaudžiai susiję su finansine ir ekonomine 

situacija Lietuvoje bei aplinkinėse šalyse.  

2012 m. įmonė planuoja 6636,8 tūkst. Lt pajamų. Pajamų mažėjimas, lyginant su 2011 m.,  

susijęs su besitęsiančiomis Euro zonos problemomis, kurių neigiama įtaka jaučiama ir Lietuvoje. 

Pagrindiniai įmonės užsakovai yra sukaupę dideles 2011 metais nerealizuotos skaldos atsargas.   

Todėl 2012 m. gręžimo sprogdinimo darbai prasidės ženkliai vėliau. Didėjanti konkurencija 

gręžimo sprogdinimo darbų rinkoje gali turėti neigiamas pasekmes bendrovės pajamų augimui, 

taip pat gręžimo sprogdinimo darbų įkainiams. 

  Banko „Snoras“ bankrotas įmonę palietė tiesiogiai dėl nesugrąžinto terminuoto indėlio. 

Taip pat tai gali turėti įtakos ir  kitų įmonių mokumui, paslaugų užsakymui.   

Tačiau įmonė planuoja, kad 2012 m. dirbs pelningai. Bus skiriamas didelis dėmesys 

atliekamų darbų savikainos analizei, ieškoma optimaliausių materialinių, darbo išteklių kainų, 

taip pat bus aktyviai dalyvaujama konkursuose, susijusiuose su įmonės veikla.  

Žvelgiant į tolimesnę perspektyvą, planuojama, kad 2013, 2014 m. įmonės pajamos augs 3-

4 procentais. Tačiau tai priklausys nuo Lietuvos ir Euro zonos valstybių ekonomikos 

artimiausiais metais.                                                

2012 m. investicijoms planuojama skirti 3088,5 tūkst. Lt. Viena iš didžiausių investicijų – 

gręžimo staklės. Jos bus eksploatuojamos Akmenės padalinyje, kur darbų apimtys po cemento 

gamyklos paleidimo gali padvigubėti. Taip pat ženkli dalis investicijų bus skirta Pakruojo 

padalinio sprogstamosios medžiagos gamybinio pastato ir Akmenės padalinio garažo pastato 

rekonstrukcijų užbaigimui. 2012 m. planuojama atlikti kuriamo įrenginio, skirto Dinamono ROS 

fasavimo į hermetiškus patronus, galimybių tyrimo studiją bei suprojektuoti, sukomplektuoti ir 

įrengti sprogstamosios medžiagos Dinamonas ROS pakavimo liniją. Naujas Dinamono ROS 
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pakavimo būdas leis sumažinti sprogdinimo darbų savikainą, pagerės darbo efektyvumas ir 

saugumas Dinamono ROS pakavimo srityje. Dalis investicijų bus skirta smulkesnio materialaus 

turto įsigijimui. 2012 m. numatytų investicijų įgyvendinimui bus naudojamos bendrovės 

sukauptos lėšos.    

2013 m. investicijų planas siekia 163,0 tūkst. Lt, 2014 m. – 164,0 tūkst. Lt. Pastaruosius 

dvejus metus planuojama atnaujinti autotransporto ūkį, įsigyjant po vieną naują komercinį 

automobilį, ir dalį investicijų skirti įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių bei kito materialaus 

turto įsigijimui.   

 Bendrovė prognozuoja, kad ateinančiais laikotarpiais dirbs pelningai. Prognozuojamos 

investicijos į naujas technologijas, įmonės modernizavimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą – tai 

užtikrins efektyvią veiklą. Tuo pačiu tai ir nuolatinė paieška, kaip mažinti paslaugų savikainą, 

išlaikant aukštą paslaugų kokybės lygį ir konkurencingumą rinkoje. 

AB „Detonas“ savo veikloje visada stengėsi vadovautis skaidrumo ir atsakomybės principu. 

LR Vyriausybei parengus ir paskelbus konkrečias nuostatas dėl valstybės valdomų įmonių 

veiklos skaidrumo užtikrinimo,  įmonė  įgyvendina Skaidrumo gairių nuostatas bei jų 

rekomendacijas. AB „Detonas“ finansinių ataskaitų rinkinys audituojamas pagal tarptautinius 

audito standartus. Įmonės Metinis pranešimas ir finansinių atskaitų rinkinys skelbiami viešai 

įmonės interneto svetainėje, taip pat nuo 2011 m. ten skelbiamos įmonės tarpinės ataskaitos, 

planuojami pirkimai ir investicijos.  

AB „Detonas“ atsakingai reaguoja į visus Susisiekimo ministerijos pateikiamus 

užklausimus, prašomas parengti ataskaitas. Taip pat kiekvieną ketvirtį įmonė pildo Ūkio 

ministerijos parengtą lentelę „Papildoma VVĮ informacija“, kurioje detaliai analizuojama įmonės 

ekonominė ir finansinė situacija atitinkamu laikotarpiu. 

 

2012 m. vasario 27 d. 

  

AB „Detonas“ 

Direktorius        Jonas Trukšnys 

 


