
20 11 m. d. BALANSAS

Nr.

117172

1409467

70725
II.6.

Lt.
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

94876
1500

II.7. Kitas materialusis turtas

II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

75597

Nebaigta statyba 3095921
94875

1832277
II.4. Transporto priemonės 237802 279223
II.3. Mašinos ir įrengimai

75597
II.2. Pastatai ir statiniai 10851604 11243535
II.1. Žemė
II. MATERIALUSIS TURTAS 15860142 13620029
I.5. Kitas nematerialusis turtas
I.4. Programinė įranga 4955 0

15865097

I.2. Prestižas
I.1. Plėtros darbai

birželio  30

2011m. liepos  20d. 02
(ataskaitos sudarymo data)

2011.01.01 - 2011.12.31

A. ILGALAIKIS TURTAS

TURTAS
Pasta-   

bos    
Nr.

AB  Jonavos grūdai

(įmonės pavadinimas)

4955 0
13620029

I. NEMATERIALUSIS TURTAS

156511418, Darbininkų 21, Jonava ,info@jonavosgrudai.lt
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Finansiniai                
metai

Praėję       
finansiniai       metai

I.3. Patentai, licencijos

IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

II.8.2. Pastatai

IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

117172

Žemė

0IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0

94876

18710988 18736793TURTO, IŠ VISO:
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 1267174 2964109

III.3. Kitas trumpalaikis turtas

867602

III.2. Terminuoti indėliai 1000000
III.1. Trumpalaikės investicijos

573894

152436
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 0 1000000
II.3. Kitos gautinos sumos

259966
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas

2272

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 1441496 412402
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

3189

I.2. Išankstiniai apmokėjimai 27576 657378

I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti

2845891

I.1.3. Pagaminta produkcija
I.1.2. Nebaigta gamyba

109645

5116764

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

137221 740253

B. TRUMPALAIKIS TURTAS

82875
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 107373 79686
I.1. Atsargos

III.4. Kitas finansinis turtas
III.3. Po vienerių metų gautinos sumos

II.8.1.

III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

0

II.7. Kitas materialusis turtas

III. FINANSINIS TURTAS 0

0 0II.8. Investicinis turtas

I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
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0

I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

94793

0

I.1. Finansinės skolos 0 0

I.
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(90419)

126577

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 1577044 558011

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

1066621
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 3110399 3019744
IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

838689

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3019980 4086365
III.3. Kiti rezervai

785358
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
III.1. Privalomasis
III. REZERVAI 838689 785358
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

13180482

I.4. Savos akcijos (-)
I.3. Akcijų priedai

17039151

13180482
I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
I.1. Įstatinis (pasirašytasis)

18052205

I. KAPITALAS 13180482 13180482
C. NUOSAVAS KAPITALAS

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pasta-   

bos    
Nr.

Finansiniai                
metai

Praėję       
finansiniai       metai

I.1.3. Kitos finansinės skolos
I.1.2. Kredito įstaigoms

Vilmantas Tovenskas
(vardas ir pavardė)

Gen. direktorius
(parašas)(įmonės vadovo pareigų 

I.1.3. Kitos finansinės skolos

0
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.2. Skolos tiekėjams

I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
I.4. Atidėjiniai 0

I.4.3. Kiti atidėjiniai
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų

558011

I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

0
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

II.
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1577044

II.2.1. Kredito įstaigoms
II.2. Finansinės skolos 0

II.3. Skolos tiekėjams 1447441
II.2.2. Kitos skolos

366592
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai

83228
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

108191
II.7. Atidėjiniai
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 117022

18736793
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ,

IŠ VISO:
18710988

II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 12581
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20 11 m. d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Nr.

Finansiniai                

metai

Praėję       

finansiniai       

metai
12514706

2791166

1756876

11993

AB Jonavos grūdai
(įmonės pavadinimas)

2011m. liepos  18 d. 02

(ataskaitos sudarymo data)

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-   

bos    

Nr.

2011.01.01 - 2011.12.31. Lt.

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

156511418, Darbininkų 21, Jonava
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

birželio   30

1853513 9723540

I. PARDAVIMO PAJAMOS 2344393

II. PARDAVIMO SAVIKAINA
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 490880

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 633816

IV.1. Pardavimo 5274

1744883

1034290

11993

198049

IV.1. Pardavimo 5274

IV.2. Bendrosios ir administracinės 628542

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (142936)

VI. KITA VEIKLA 51023

265040

VI.2. Sąnaudos 25928 66991

VI.1. Pajamos 76951

VII.1. Pajamos 5318 37680

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 1494

Sąnaudos 3824

(90419) 1262089

29750

IX. PAGAUTĖ

7930

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
VII.2.

1262089XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (90419)

X. NETEKIMAI

195468

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Gen. direktorius Vilmantas Tovenskas

XII. PELNO MOKESTIS
(90419) 1066621

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



           

20 11 m. d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Nr.

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas (1498311) (1893337)

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

AB Jonavos grūdai

(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21, Jonava. info@jonavosgrudai.lt

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

birželio  30d.

2011m. liepos19d. 02

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-   

bos    

Nr.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(ataskaitos sudarymo data)

Praėję       

finansiniai       

metai 2

2011.01.01-2011.12.31 Lt.

Finansiniai                

metai 1

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 2570732 17082971

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

17022394

I.1.2. Kitos įplaukos 6766 60577

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 2563966

(12630179)

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams 

(su PVM)
(1161589) (7649256)

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (2865413)

(3066121)

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (838363) (1843432)

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (837265)

(294681) 4452792

I.2.4. Kitos išmokos (28196) (71370)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

1/2

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (483940) (1644754)

148583

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 14371

2600000

II.7. Gauti dividendai, palūkanos

II.6. Paskolų susigrąžinimas 1000000

II.5. Paskolų suteikimas (2500000)

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas (1498311) (1893337)
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2109924

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 2964109

2964109VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 1267174

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 

pinigų ekvivalentų likučiui
(677)

854185

VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (1696935)

IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas

3

IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (917637)

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai

III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

(698117)

III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas

III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.1.4. Dividendų išmokėjimas (691819)

III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai

(6298)

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (4078) (6298)

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos (4078)

III.1.1. Akcijų išleidimas

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas (4078)

III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

(913559)

III.2.1.1. Paskolų gavimas

(6298)

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

III.1.3. Savų akcijų supirkimas

III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

(691819)

III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas 0 0

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (913559)

III. Finansinės veiklos pinigų srautai

Gen.direktorius Vilmantas Tovenskas
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(įmonės vadovo pareigų (parašas) (vardas ir pavardė)

Gen.direktorius Vilmantas Tovenskas
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PATVIRTINTA

2011m. kovo  25d.

AB Jonavos grūdai
(įmonės pavadinimas)

156511418, Darbininkų 21, Jonava . info@jonavosgrudai.lt
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

1/2

2011m. kovo  25d.

protokolas Nr.01

20 11 m. d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr.

birželio 30

2011m.liepos 18d. 02Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2011.01.01 - 2011.12.31. Lt.

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Perkainojimo rezervas 

2011m.liepos 18d. 02

Apmokėtas  

įstatinis   

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos akcijos 

(-) ilgalaikio 

materialiojo 

turto

finansinio 

turto

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)
Įstatymo numatyti rezervai

privaloma- 

sis

savoms 

akcijoms 

įsigyti

Kiti rezervai

Nepa- 

skirstytasis 

pelnas  

(nuostoliai)

Iš viso

turto
turto sis

įsigyti

3801372 17680364698510

2. Apskaitos politikos pakeitimo 

rezultatas

1. Likutis užpraėjusių finansinių 

metų pabaigoje 2008.12.31
13180482

0
rezultatas

0

0

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje 2008.12.31
13180482 0 0

3. Esminių klaidų taisymo 

rezultatas

0 0 3801372 176803640 0 698510 0

0

6. Finansinio turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)

5. Ilgalaikio materialiojo turto 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)

0

0
7. Savų akcijų įsigijimas 

(pardavimas)
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8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
0

1066621 1066621

10. Dividendai

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)

(694780) (694780)

2/2

15. Įnašai nuostoliams padengti 0

0

0

14. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)

10. Dividendai (694780) (694780)

0

11. Kitos išmokos 0

12. Sudaryti rezervai 86848

13. Panaudoti rezervai

(86848)

15. Įnašai nuostoliams padengti 0

0

0 0 0 4086365 18052205

17. Ilgalaikio materialiojo turto 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)

16. Likutis praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 2009.12.31
13180482 0 0 0 0 785358

(mažinimas)

0

0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

0

19. Savų akcijų įsigijimas 

(pardavimas)

18. Finansinio turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)

023. Kitos išmokos

(922635)

(90419)

(922635)

(90419)

22. Dividendai

0

21. Ataskaitinio laikotarpio 

grynasis pelnas (nuostoliai)

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)

027. Įnašai nuostoliams padengti

0
26. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)

0

0

25. Panaudoti rezervai 0

24. Sudaryti rezervai (53331)53331

23. Kitos išmokos

 

027. Įnašai nuostoliams padengti

0 3019980 170391510
28. Likutis ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje 2010.12.31
13180482 0 0 0 0 838689 0

Gen. direktorius Vilmantas Tovenskas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Gen. direktorius Vilmantas Tovenskas
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6  MĖNESIŲ TARPINIS  PRANEŠIMAS  

APIE 2011  METŲ VEIKLOS REZULTATUS  
 

 

2011m. 6 mėnesių tarpinis  pranešimas paruoštas vadovaujantis LR įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymo turinio nuostatomis ir Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 

uţtikrinimo gairių aprašo privalomais nurodymais. Paaiškinimai ir komentarai tekste apima tas 

sritis, kurios yra privalomos, bet nebūtinai yra iškirtos atskirais paragrafais.  

1. Įmonės veiklos apibūdinimas. 

AB „Jonavos grūdai“ pagrindinė veikla yra grūdų ir rapsų saugojimas bei prekyba, kaip 

apibrėţta bendrovės  misijoje – sandėliuoti  bei prekiauti grūdais bei rapsų sėklomis. Bendrovė turi  

2005m. 10m. patvirtintą bendrovės strateginį vystymo planą(strategiją), kuris 2010m. buvo 

perţiūrėtas:  įvertinti vidaus bei išorės veiksniai, galimos alternatyvos, ankstesnių  uţdavinių 

įvykdymas ir priimti nauji uţdaviniai, nekeičiant ilgalaikių strateginių tikslų: 

 Nauja paslauga – rapsų sėklų priėmimas, saugojimas bei jų pirminis apdorojimas. 

Atlikta, 2013m., jeigu bus poreikis, gali būti statomos papildomos talpyklos 

rapsams. 

 Modernizuoti Jonavos elevatoriaus technologinius procesus. Diţioji dalis atlikta, 

likusi iki 2014m. 

 Laipsniškai modernizuoti elevatoriaus įrengimus. Iki 2015m. 

 Ugdyti esamą personalą, bei integruoti į bendrovės veiklą jaunąją kartą. Nuolat iki 

2015m. 

 Naujos nišos grūdų prekybos vidaus rinkoje. Prekyba suaktyvinta, siekis iki 

25tūkst. t/m  - 2015m. 

 Naujos stabilios pardavimo apimtys uţsienio rinkose, kol kas neeksportuojama, 

sietina su naujos Europinės geleţinkelio vėţės statyba, iki 2015m. 

Bendrovė turi viziją – patraukliausias Vidurio Lietuvos elevatorius. Vizija turi mintį būti 

patraukliausia  bendrovės klientams, investuotojams(akcininkams), darbuotojams.  

Per  2011 m. 6 mėn. bendrovė saugojo ES intervencinius grūdus, sutartinių klientų grūdus,  

nuomavo patalpas biurams bei komercijai, atkrovė dalį ES intervencinių grūdų bei Valstybės grūdų 

atsargų klientams, nupirkusiems grūdus. Taip pat teikė kitas sutartines paslaugas klientams. 



2 

 

Apart tipinės veiklos, kuri numatyta veiklos misijoje, bendrovė įgyvendindama strateginį 

planą ruošėsi naujos paslaugos diegimui -  rapsų priėmimui Jonavos elevatoriuje. 2010m buvo 

vykdomas rapsų komplekso statybos projekto I etapas -  priėmimo punkto statyba. 2011m. pirmą 

pusmetį įgyvendino II projekto etapą – rapsų paruošimo saugojimui įrangos ir atkrovimo linijos 

statyba. 

Organizacijoje galioja Kokybės vadovas bei septyniolika kokybės vadybos sistemos (KVS) 

procedūrų. Bendrovės kokybės politika buvo atnaujinta ir patvirtinta valdybos posėdyje. 

Sertifikuojanti įmonė atliko ISO 9001:2008 standarto atitikties auditą, pateikė pasiūlymus, kurie 

buvo įgyvendinti. 

UAB „Nepriklausomas auditas“ atliko bendrovės 2010m. finansinių ataskaitų ir metinio 

pranešimo auditą. Neatitikimų auditas nepastebėjo, į pateiktus pasiūlymus atsiţvelgta. 

2011m. pirmą pusmetį įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo 

patvirtintas praėjusių metų veiklos ir finansinis rezultatas,  patvirtintos investavimo į 

modernizavimą ribos bei finansinių resursų papildymo galimybės.  

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rodiklių analizė 

Kasmet bendrovė iškelia finansinius ir nefinansinius tikslus, kuriuos siekia įvykdyti.   

Valdyboje  buvo patvirtinti 2011m.  pamatuojami  tikslai ir uţdaviniai: 

 Padidinti  grūdų prekybos apimtis iki 13000 t (atsakingas: Pardavimų ir paslaugų 

direktorius). 

 Priimti į Jonavos ir Ukmergės saugyklas ne maţiau 100 tūkst. t naujo derliaus grūdų 

ir rapsų (atsakingas: Pardavimų ir paslaugų direktorius). 

 Padidinti ţemdirbių saugomų grūdų ir rapsų kiekį 10% lyginant su 2010m. 

(atsakingas: Pardavimų ir paslaugų direktorius). 

 Priimti rapsus Jonavos elevatoriuje (atsakingas: Technikos ir plėtros direktorius) 

 Gauti 2 mln.Lt  gryno pelno (atsakingas: Generalinis direktorius) 

 Investuoti į atnaujinimus iki 3,5 mln. Lt(atsakingas: Generalinis direktorius) 

 Gauti ES paramą elevatoriaus modernizavimui (atsakingas: Technikos ir plėtros 

direktorius) 

 Organizuoti darbuotojų metinius pokalbius, paskirti vadovams metines uţduotis 

(atsakingas: Administratorius, vadovai) 

 Patobulinti darbo uţmokesčio sistemą, orientuota į darbų kokybę bei tikslų 

pasiekimą. (atsakingi: Generalinis direktorius, Darbo tarybos pirmininkas). 

 Sudaryti ir įvykdyti darbuotojų  mokymo planą (atsakingas: Administratorius). 

Siekiant įgyvendinti uţsibrėţtus tikslus, pirmą pusmeti pagal parengtą priemonių planą, 

buvo atliekami paruošiamieji darbai ir priemonės tikslams pasiekti.  
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2.1. Technologinės priemonės. Kadangi buvo nuspręsta, kad Jonavos elevatorius 

priims ir rapsus, papildomai pastatytos prie  trečio grūdų/rapsų priėmimo punkto rapsų drėgnų 

grūdų talpos ir papildoma 60t/h našumo dţiovykla rapsams ir grūdams su transportavimo norijomis 

ir transporteriais. Taip pat pastatyta rapsų atkrovimo į vagonus ir automobilius atskira linija su 

bunkerinėmis svarstyklėmis, leisianti atskirai ant pirmo geleţinkelio tako krauti rapsus ar grūdus į 

vagonus ir autotransportą. Pertvarkytas 4- tas juostinis perkrovimo transporteris. Pastatytas 

perskirstymo mazgas, leidţiantis paskirstyti rapsus ir grūdus skirtingais maršrutais. Autotransportui 

pastatytas papildomas privaţiavimas prie bunkerinių svarstyklių. Susidaro galimybė atkrauti iškart 

kelias kultūras, taip paspartinant elevatoriaus apyvartumą.  

Ukmergės saugyklose trečiame antţeminiame sandėlyje įrengtos papildomos durys, 

leisiančios į sandėlį iškart  krauti kelias kultūras. 

2.2.Techninės priemonės. Patikrinti ir atnaujinti grūdų vamzdynai Jonavos elevatoriuje 

ir Ukmergės saugykloje. Nupirktos ir pakeistos neveikiančios grūdų temperatūros matavimo 

pakabos. Atlikta Jonavos elevatoriaus ir Ukmergės saugyklų pilna dezinsekcija. Pakeisti susidėvėję 

ir techniškai neracionalūs atliekų šalinimo transporteriai. Prie naujos dţiovyklos pastatytas 

papildomas atliekų susinkimo bunkeris.  Suremontuotos geleţinkelio atšakos.  

2.3. Finansinės ir žmogiškųjų resursų. Pirmą pusmeti įmonė atliko investicijas be 

banko paskolos. Su akcininkų leidimu turime atidarytą kreditinę liniją prekiauti grūdais.  

Darbuotojų skaičius lyginant su praėjusiais metais panašus: vadovų ir specialistų 27, 

sumaţėjo 1 darbuotojas, darbininkų 57 , sumaţėjo 5  darbininkais. Iš bendro skaičiaus sezoniniam 

darbui  priimti 9 darbininkai (7 Ukmergėje, 2 Jonavoje). 

2.4. Organizacinės priemonės. Jonavos elevatoriuje 1-mas  ir 2 - as grūdų priėmimo 

punktas priima grūdus, o 3-čias grūdų/rapsų priėmomo punktas priima grūdus ir rapsus. Javapjūtės 

metu grūdų ir rapsų priėmimas organizuotas 2 pamainomis, o grūdų dţiovinimas 3 pamainomis, t.y. 

ištisą parą. 

Grūdų priėmimo valandos laboratoriniam ištyrimui prailgintos iki 21val., grūdų 

išpylimas -  kol teritorijoje yra transporto. Grūdai Jonavos elevatoriuje ir Ukmergės saugyklose 

liepos - rugsėjo mėn. priimami visas kalendorines dienas.  

2.5. Rinkodarinės priemonės. Remiantis energetinių resursų kainomis pakoreguoti 

paslaugų įkainiai. Paslaugų kainos, kurių kainodaroje vyrauja energetiniai resursai, padidintos, kitos 

išliko praėjusių metų dydţio.  Susegmentuoti klientai pagal potencialą galintys daugiau pristatyti 

grūdų ar rapsų. Sudaryti paslaugų sutarčių projektai ir pristatyti svarbiausiems klientams. Su jais  

vyko derybos individualiai siekiant pritraukti kuo didesnį kiekį grūdų/rapsų ir sudaryti išankstinės 

paslaugų sutartis.  
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Bendrovės reklama apie paslaugas buvo talpinama ţurnale „Mano ūkis“ ir 

internetiniuose tinklalapiuose. Dalinami nauji paslaugų pristatymo lankstinukai. Aplinkinių rajonų 

spaudoje  išspausdinti kvietimai sudaryti išankstines grūdų/rapsų saugojimo sutartis. 

Prekyba grūdais nėra labai pelninga, nes labai didelė konkurencija, tačiau tai yra reali 

galimybė padidinti grūdų apyvartumą. Priklausomai nuo būsimo derliaus siekiama greitai pirkti ir 

parduoti. Tam bus panaudota kreditinė linija, todėl atsiskaitymas su tiekėjais vyks labai greitai. 

Tikimasi pasiekti 13 tūkst. t prekybos apimtis. 

Naują sezoną Jonavos elevatorius pradės su 80 tūkst. t, Ukmergės saugyklose 12 tūkst. 

t laisvų talpų. Ukmergės saugyklose priims saugoti klientų rapsus ir grūdus, bet prioritetas - rapsas. 

Tikimasi priimti  100 tūkst. t/m. grūdų/rapsų.  

Priimti rapsus Jonavos elevatoriuje - tai vienas iš strateginių bendrovės tikslų. Tam 

buvo ruoštasi keletą metų, suskaidant projektą keliais etapais. Jau pabaigtas II etapas. Parengtas 

verslo planas ir paraiška ES paramai gauti pagal priemonės „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir 

pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“. 

Paramos intensyvumas 20 proc. , prašoma parama 0,6 mln. Lt.   Paraiška yra vertinama, atsakymo 

dėl paramos skyrimo dar negauta.  

Nor rapsus bendrovė jau priima Ukmergėje 4 m., Jonavoje dar trūksta patirties, todėl 

vyko teoriniai ir praktiniai apmokymai aptarnaujančiam personalui. Rapsai bus saugomi 

elevatoriaus talpyklose, bet neturės kontakto su elevatoriaus grūdų perkrovimo mechanizmais, taip 

bus išvengta kultūrų susimaišymo ir mechanizmų valymo gaišaties. Praktiškai prijungta nauja rapsų 

apdorojimo linija prie senojo elevatorius talpų. 

Metų pradţioje su visais vadovais buvo organizuoti metiniai pokalbiai, kurių metu buvo 

apţvelgtį praėjusių metų uţduočių ir įsipareigojimų įvykdymas, aptartos uţduočių 

įvykdymo/neįvykdymo prieţąstys, pasidţiaugta gerais pasiekimai.  Paskirti ir prisiimti 

įsipareigojimai 2011m. Taip pat aptarti darbuotojų lūkesčiai ir karjeros galimybės. Sudarytas 

reikalingas uţduočių vykdymui tobulinimo planas. 

Darbuotojų darbo uţmokestis siejamas su pasiektais rezultatais. Pirmą pusmetį, kai 

vyko paruošiamieji derliaus priėmimo darbai, darbuotojai buvo skatinami minimaliai, nes rezultatas 

bus akivaizdus tik derliaus priėmimo metu. 2011m. Valdybos patvirtintas darbo uţmokesčio fondas 

– 3,43 mln.Lt, faktiškai išmokėta per 6mėn. -  1,075 mln. Lt. Vidutinis darbuotojų darbo 

uţmokestis, skaičiuotas 6 mėn.  dirbančiųjų sąrašui -  1788 Lt/mėn.(be aukščiausio lygio vadovų), 

aukščiausio lygio vadovų – 7214 Lt/mėn., kitų vadovų ir specialistų - 2310 Lt/mėn., darbininkų - 

1627Lt/mėn., sargų - 1096 Lt/mėn. 

3. Aplinka ir personalo klausimai 

3.1 Ekonominės sąlygos 
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Bendrovė randasi geroje geografinėje vietoje, t.y. vidurio Lietuvoje , šalia grūdų ir rapsų 

augintojų, bei turi geleţinkelio atšaką Jonavoje – yra konkurencinga ir gali plėsti paslaugų 

asortimentą, taip kaip numatyta plėtros strategijoje. Dėl vis didėjančio energetinių 

augalų(rapsų)poreikio, (tai rodo 2010m.ţenkliai padidėjusi rinkoje kaina) tikslinga vystyti rapsų 

sėklų saugojimo ir atkrovimo paslaugas. Didţioji dalis ūkininkų stengiasi greičiau parduoti rapsus, 

nes jo saugojimas sudėtingesnis nei grūdų ir yra didelė rizika jį sugadinti. Paskutinias metais jau 

nusistovėjo pastovus rapsų sėklų kiekis Ukmergėje apie 6 tūkst. t. Tikėtina, kad ne maţiau rapsų 

būtų galima priimti ir Jonavoje. 

Nors Jonavos ir Ukmergės savivaldybėse nėra didelių konkuruojančių grūdų ir rapsų 

saugyklų, labai padidėjo konkurencija iš gretutinių rajonų: Kėdainių, Kauno. ES remiami ūkininkai 

išplėtė arba pasistatė naujas grūdų saugyklas bei teikia sandėliavimo paslaugas. 

 Bendrovės prekiaujančios trąšomis, cheminėmis augalų prieţiūros priemonėmis ir 

turinčios savo grūdų bei rapsų saugyklas pirmoje eilėje sutartimis įpareigoja ūkininkus veţti grūdus 

bei rapsus į savo saugyklas. Taip pat savo transportu veţa grūdus ir rapsus tiesiog iš ūkininkų ūkių. 

Tokiu būdu AB „Jonavos grūdai“ saugyklos atlieka tik rezervinių saugyklų vaidmenį. 

Bendrovės veiklai didelę įtaką daro sezoniškumas. Pagrindinis krūvis tenka antram 

pusmečiui. Tada bendrovė dirba 2-3 pamainomis, reikalingas didesnis darbuotojų skaičius. Pirmą 

pusmetį vyksta paruošiamieji darbai: grūdų inventorizacija, atnaujinimai, investicijos, mokymai, 

saugyklų dezinsekcija ir k.t. Šiam periodui uţtektų ir maţiau darbuotojų, bet sezono metu nėra 

rinkoje paruoštų darbuotojų, todėl darbuotojai ugdomi dirbti keliose specialybėse.  

3.2. Politinė aplinka 

AB „ Jonavos grūdai“ steigėja ir pagrindinė akcininkė yra Ţemės ūkio ministerija.  

Bendrovei keliami aukšti saugumo, kokybės, atskaitomybės reikalavimai. Kasmet po Naujų metų 

atliekama grūdų inventorizacija svėrimo būdu. Bendrovė nuolat tikrinama ministerijos, išorinių 

audito bendrovių. Valdymo organuose dominuoja ministerijos paskirti valstybės tarnautojai. 

 Pagrindinis bendrovės akcininkas yra ŢŪM, kurią atstovauja akcininkų susirinkime 

paskirtas atstovauti įgaliotinis. 

 Stebėtojų taryba sudaro 4 - ŢŪM atsovai, 1 – UAB „Agrokoncerno grūdai“ atstovas. 

 Valdybą sudaro 2 ŢŪM atstovai, 1 – UAB „Agrokoncerno grūdai“  atstovas“, 2 – AB  

„Jonavos grūdai“ darbuotojų atstovai.  

Bendrovę atstovauja Valdybos paskirtas generalinis direktorius. 

AB „Jonavos grūdai“ patenka į Vyriausybės nutarimu patvirtintą Valstybės valdomų 

įmonių efektyvumo didinimo koncepcijos sritį, kuri įmonėje jau  įgyvendinama nuo 2011m. 

3.3 Techniniai ir technologiniai veiksniai 
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AB „Jonavos grūdai“ savo veiklą pradėjo prieš  37m. Nuo to laiko veikia dar didelė dalis 

Jonavos elevatoriaus įrengimų. Įrengimai nuolat priţiūrimi ir veikia gerai, bet yra imlūs energijai. 

Per šį laikotarpi dalis įrenginių ir technologijų buvo modernizuota ir pakeista, pritaikytos naujos 

kompiuterinės valdymo technologijos. Prie senų pastatų ir įrangos priderintas naujas 

kompiuterizuotas rapsų priėmimo, saugojimo  ir atkrovimo kompleksas.  

Ukmergės grūdų sandėliuose fiziškai nusidėvėję pastatai nugriauti dar 2006m. 2007m. 

Įrengtas šiuolaikinis grūdų ir rapsų priėmimo kompleksas su naujais pastatais, statiniais ir 

įrengimais. Kai kurie seni įrengimai atnaujinti ir modernizuoti. 

AB „Jonavos grūdai“ įranga ir technologijos šiandien atitinka modernių elevatorių 

reikalavimus ir gali konkuruoti rinkoje. 

3.4. Ekologiniai veiksniai. 

 Šiuo metu bendrovė eksploatuoja dujines  dţiovyklas TK6-19, RD-2x25, M – 839, AMG 

– 32 su minimaliu teršalu išmetimu. Įvesti į eksploataciją pirminio grūdų valymo separatoriai, 

pastatyta antrinio grūdų valymo mašina. Tai įgalina sumaţinti aplinkos orą teršiančių medţiagų 

išmetimą tolimesniuose grūdų apdorojimo etapuose.  

Siekiant išvengti teršalų viršnormatyvinių išmetimų, įmonėje atliekami šių įrengimų (taršos 

šaltinių) planiniai remontai, diegiamos naujos oro valymo technologijos (ciklofanai). Įdarbintas 

etatinis darbuotojas priţiūrintis oro valymo įrenginius. Šiemet atlikta Ukmergės padalinio taršos 

šaltinių inventorizacija ir patikra. Antrame pusmetyje šis darbas bus atliktas ir Jonavos padalinyje.  

3.5. Personalas. 

2011m. pradţioje  AB „Jonavos grūdai“ dirbo 76 darbuotojai, vidutinis darbuotojų 

skaičius per 6 mėn. buvo 74,17 darbuotojai.  Per 6 mėn. laikotarpį   buvo priimta į darbą 3 

darbuotojų ir atleista iš darbo 5 darbuotojai.  

Bendrovė vykdė socialinią įniciatyvą, parėmė nepelno organizaciją „Bočiai“.  

4. Metinės finansinės ataskaitos. 

 Vertinant pelno (nuostolių) ataskaitą  matyti, kad per 6 mėn.  pardavimo pajamos sumaţėjo, 

nes nebuvo prekiauta grūdais, bei sumaţėjo nuolat saugomų grūdų kiekis. Nors pusmetis buvo  

nepelningas, didelio nuostolio nėra. Tikimasi situacija pasikeis antrame pusmetyje. 

 Bendrovės ilgalaikis turtas padidėjo 16,5 proc. Tam įtakos turėjo 3, 09 mln. Lt nebaigta 

statyba. Visas turtas  sumaţėjo, nes pirmą pusmetį bendrovė turėjo maţiau pinigų. Per ataskaitinį 

laikotarpį įstatinis kapitalas nesikeitė.  

 Per 6 mėn. sumaţėjo  grynasis piniginis srautas 1,697 mln. Lt . Tam įtakos turėjo maţesnės 

įplaukos iš klientų bei didesnė išmokėta dividendų suma akcininkams.  

5. Akcijos, dividendai.  
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 Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ steigėjas yra Lietuvos Respublikos ţemės ūkio 

ministerija. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 13 180 482 Lt. Jis paskirstytas į 74 466 paprastąsias 

vardines 177 Lt nominalios vertės akcijas. Iš jų 52 222 akcijos – 70,13 proc. visų akcijų 9 243 294 

Lt sumai priklauso Valstybei, 22 244 akcijos – 29,87 proc. visų akcijų 3 937 188 Lt sumai priklauso 

juridiniams ir fiziniams asmenims. Kitų akcininkų sudėtyje didţiausią dalį bendrovės akcijų turi 

įsigijusi UAB „Agrokoncerno grūdai“, dabar valdanti 24,85 proc. bendrovės akcijų. Kiti akcininkai 

5,03 proc.  Bendrovė savų akcijų neturi. Bendrovėje 2011-03-31d buvo 110 akcininkų . 

Kasmet bendrovė moka akcininkams dividendus pagal Vyriausybės nutarimo 2001m. 

gruodţio 3d. Nr. 1451 nustatytą 7 proc. įstatinio kapitalo dydį, neviršijanti 40 proc. paskirstytinojo 

pelno. Pirmą pusmetį bendrovė išmokėjo akcininkams 922634 Lt dividendų. 

 Bendrovės Valdybos bei Stebėtojų tarybos nuostatuose yra numatyta galimybė mokėti 

Valdybos  bei Stebėtojų tarybos nariams tantjemas iš skirstomojo pelno, bet uţ ataskaitinius metus 

tantjemos Valdybos ar Stebėtojų tarybos nariams  nebuvo mokėtos. 

  Direktoriaus atlyginimas sudarytas iš pastovios  ir kintamos dalies, kuri susieta su 

ekonominiais rodikliais: pelningumu bei likvidumu. Rodikliai skaičiuojami kas ketvirtį. Pirmą 

pusmetį  buvo viršytos  abiejų ketvirčių ekonominių rodiklių minimalio ribos. 

6. Struktūriniai padaliniai 

2010m.  AB „Jonavos grūdai“ sudarė 3 struktūriniai padaliniai. 

Jonavos elevatorius talpina iki 113 tūkst. tonų grūdų. Čia bendrovė superka iš ūkinių 

subjektų grūdus, juos valo, dţiovina (paruošia iki saugojimui reikalingų kondicijų), saugo, 

realizuoja, keičia, atnaujina ir papildo VA grūdų rezervą. Bendrovė nuomoja nenaudojamas 

patalpas bei transporto priemones. 2011m. pirmą pusmetį elevatorius buvo uţpildytas 45,9 proc. 

grūdų. Čia randasi ir bendrovės administracija, bei pagrindiniai specialistai. Darbuotojų sk. – 66 

nuolatiniai darbuotojai (1 – dekretinėse atostogose), 2- sezoniniai. 

Ukmergės grūdų sandėlis talpina iki 12 tūkst. tonų grūdų. Atlieka rapso ir grūdų 

dţiovinimo, valymo ir saugojimo paslaugas. Nuomoja  nenaudojamas patalpas. 2011m. pirmą 

pusmetį  saugyklos buvo tusčios. Darbuotojų sk. – 9 nuolatiniai darbuotojai, 6 - sezoniniai. 

Kybartų malūne gamybinė veikla nutraukta 2007m. rugpjūčio 1 d. dėl nepelningos 

veiklos. Akcininkų sprendimas - struktūrinį padalinį parduoti, bet iki šiol neatsirado pirkėjas 

norintis jį nupirkti uţ leidţiamą parduoti sumą. 2010m. buvo išpirktas nuomojamas 2,1ha teritorijos 

sklypas, parduota nenaudojama įranga. 

Šiuo metu pastatai uţkonservuoti, teritorija saugoma ir priţiūrima.  

 

Valdybos pirmininkas 

generalinis direktorius    Vilmantas Tovenskas 


