
  UAB“ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ 
Kodas 300046470 Nemuno g.40b, Klaipėda Tėl.620-46565, 846 365 657 

 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2012-01-24, Klaipėda 

 
 
 

UAB “Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ ( toliau tekste Bendrovė, Įmonė)  įregistruotas 
Juridinių asmenų registre 2004 rugpjūčio 09 d. , įmonės kodas 300046470, buveinė – Nemuno g. 40b, 
Klaipėda. 

 
Bendrovės veiklos objektas pagal įstatus; 1) statyba, projektavimas 2) aukcionų organizavimas  3) 

žuvies rūšiavimas, perdirbimas, žuvininkystė  4) žuvies ir jos produktų supirkimas ir pardavimas 5) ledo 
gamyba ir kt.  

 
UAB „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas parduodant 
žvejų sugautą žuvį per aukcioną.  Žvejai aukcionui teikia pirminiam pardavimui per aukcioną ne 
mažiau 80% skirtos menkės kvotos, vadovaujantis 2008-11-19d. Vyriausybės nutarimu Nr.1214 
UAB „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“  pajamos priklauso nuo priduotos žvejų žuvies  
aukcionui, tačiau gruodžio mėn. dėl blogų oro sąlygų ne visiems žvejams pavyko sugauti skirtą 
kvotą ir todėl  sumažėjo laukiamos aukciono pajamos. 
 Per 2011 metus aukciono pajamos sudarė 719,3 tūkst. litų, tuo tarpų išlaidos-630,9 tūkst. litų.   
2011 metais aukcione dirbo 8 darbuotojai. 
 
 
UAB “Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 

LR buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei verslo apskaitos standartais. 
 
Bendrovėje 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 savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už  nustatyta minimalią 
tos grupės turto vertę. Bendrovėje įsigijimo vertė pagal turto grupes turi būti nemažesnė – 1000,00 Lt. 

Aukciono pastatas įregistruotas registrų centre 2007-07-03 d. Pastato vertė- 4012805,10 Lt. ir 
perduotas naudoti veikloje skaičiuojant nusidėvėjimą nuo 2007 m. rugsėjo 01d. Perduoti su pastatu 
įrengimai-1713465,-Lt vertės kurie  naudojami ūkinėje veikloje ir skaičiuojamas nusidėvėjimas nuo 
2007 m. rugsėjo 01 d. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu ( tiesiniu ) metodu. 
 
 
 

I. Nematerialus turtas – likutinė vertė finansinių metų balanse  yra 
1122980,-Lt 
- programinė įranga- 112970,- Lt 
- kitas nematerialus turtas- 10,- Lt 

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. 
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Rodikliai Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas Iš viso 
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

297142,- 1189,- 298331 

a) įsigijimo savikaina    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 9411683 7085 942872 
Finansinių metų pokyčiai:    

-  turto įsigijimas    
- kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-) 

   

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

   

Finansinių metų pabaigoje 941683 7085 948768 
b) amortizacija    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 644541 5896 650437 
Finansinių metų pokyčiai:    

-  finansinių metų amortizacija 184172 1179 185351 
- atstatantys įrašai (-)    
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto amortizacija 

   

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

   

Finansinių metų pabaigoje 828713 7075 835788 
c) vertės sumažėjimas    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje    
Finansinių metų pokyčiai:    

-  finansinių metų vertės 
sumažėjimas 

   

- atstatantys įrašai (-)    
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto  

   

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

   

Finansinių metų pabaigoje - -  
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 112970 10 112980 

 

 
 
 

II. Materialus turtas –  materialiojo turto likutinė vertė finansinių metų 
balanse yra  

            3359855,- Lt 
-aukciono pastatas -3227864 ,- Lt 
- mašinos ir įrengimai -24373,-Lt 
- transporto priemonės- 50- lt 
- prietaisai, įrankiai, įrenginiai-107568 ,- Lt 
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Materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu.  
 

 
Rodikliai 

Pastatai ir 
statiniai 
 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transport
o 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Kitas 
materialusis 
turtas-
remonto 
darbai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 
2010.12.31 

3409004 44635 50 199955  3653644 

a) įsigijimo savikaina       
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  

4012805 112916 48612 683788  4858121 

Finansinių metų pokyčiai:       
- turto įsigijimas        
- perleistas ir nurašytas turtas 
(-) 

      

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

      

Finansinių metų pabaigoje 4012805 112916 48612 683788  4858121 
b) nusidėvėjimas       
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

603801 68281 48562 480203  1200847 

Finansinių metų pokyčiai:       
- finansinių metų 
nusidėvėjimas 

181140 20262  96017  297419 

- atstatantys įrašai        
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) 

    
 
 

  
 
 

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

      

Finansinių metų pabaigoje 784941 88543 48562 576220  1498266 
c) vertės sumažėjimas       
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

      

Finansinių metų pokyčiai:       
- vertės sumažėjimas per 
finansinius metus  

      

- atstatantys įrašai (-)       
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto  

    
 

  
 

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

      

Finansinių metų pabaigoje       
Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje 

3227864 24373 50 107568  3359855 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos 
Ilgalaikio materialiojo turto grupės Vidutinis tarnavimo laikas 

(metais) 
Pastatai ir statiniai 8-63 
Mašinos ir įrengimai 6-20 
Transporto priemonės 6-10 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3-18 

 
 
B. Trumpalaikis turtas. 
 
I. Atsargos ( trumpalaikis turtas)- 38526,- Lt 

Būsimųjų   laikotarpių sąnaudos- 2378,- Lt 
Išankstiniai apmokėjimai-20426,-Lt 

                                                                                      ________________ 
                                                                                      Viso:   61330,-Lt 
II. Per vienerius metus gautinos sumos: 

Pirkėjų įsiskolinimas( tretiesiems asmenims)- 143175,- Lt 
Biudžeto skola įmonei - 175,-Lt 
                                                                          ____________________            
 
                                                               Viso:          143350,-Lt 

 
 
 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas‘ įstatinis kapitalas 120000 litų,  valstybei nuosavybės 
teise priklausančių bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė-1000,- litų, 
bendra nominali vertė- 1200000 litų.   

  
Įstatinis pasirašytasis kapitalas  2011 m. sudaro- 120000,-Lt 
 
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 
2007.06.08 d. aukciono  pastatas su įrengimais pastatytas  ir priduotas naudojimui iš  ES struktūrinio 

fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų 5 648304,-LT sumai. 
Remiantis Verslo apskaitos standartais dotacijos nurašomos dalimis, lygiomis priskaičiuoto 

nusidėvėjimo sumoms, proporcingoms iš dotacijos įsigytai turto daliai.                         
                                                      
Likutinė vertė gautos paramos suma 2011 metų pabaigoje sudaro-3393873,- Lt, t. yra 
Nusirašė 2011 metų  nusidėvėjimas -474729 Lt; 
 (3868602-474729 = 3393873,- Lt) 
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III. Nepaskirstytas pelnas ( nuostoliai) 
  
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, 
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Bendrovės pajamos skirstomos į 
pardavimo pajamas, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos, Pardavimo 
pajamos sudaro 3,5 procento supirkėjo ir 3 procentai pardavėjo mokamos sumos už aukciono 
paslaugas. 
Per 2011 metus aukcionas gavo  viso pajamų -719748,-Lt 
 - už tarpininkavimo paslaugas – 656088,- Lt, 
- pajamos už ledo pagaminimą-8340,-Lt 
- už patalpų nuomą-42117,- Lt 
- už perparduota žuvį – 12844,- Lt 
 - iš finansinės investicinės veiklos ( banko palūkanos) –359 ,- Lt                                                                             
                                                                              
 
 Bendrovės apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą 
ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių bendrovės 
išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 
UAB „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ 2011 metų bendrosios sąnaudos  
sudarė - 631308,- Lt tame sk. 
- darbo užmokesčiui-228826,- Lt 
- mokesčių sąnaudos- 20318,-Lt 
- sodrai už samdomus darb.- 70077,-Lt 
-  veiklos sąnaudos( už elektrą, dujas, patarnavimus)- 312087,-Lt 
2011 metų pelnas-88440,-Lt 
 

Balanso E- mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   
                      
 
 
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 131840,-Lt 
 

- skola  tiekiamas už vandens ,dujų paslaugas- 6091,- Lt                                              
- trečiųjų asmenų skola( už parduotą žuvį per aukcioną) – 125749,- Lt 
 
 
 
Direktorius                                                                          Mindaugas Kokoška 
 
 
 
 
Vyr. finansininkė                                                                  S. Kolodij 
 
 
 
 
 
 
S.Kolodij,  tėl.846-41-60-42 
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  UAB“ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ 
Kodas 300046470 Nemuno g.40b, Klaipėda Tėl.620-46565, 846 365 657 

 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2012-01-24, Klaipėda 

 
 
 

UAB “Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ ( toliau tekste Bendrovė, Įmonė)  įregistruotas 
Juridinių asmenų registre 2004 rugpjūčio 09 d. , įmonės kodas 300046470, buveinė – Nemuno g. 40b, 
Klaipėda. 

 
Bendrovės veiklos objektas pagal įstatus; 1) statyba, projektavimas 2) aukcionų organizavimas  3) 

žuvies rūšiavimas, perdirbimas, žuvininkystė  4) žuvies ir jos produktų supirkimas ir pardavimas 5) ledo 
gamyba ir kt.  

 
UAB „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas parduodant 
žvejų sugautą žuvį per aukcioną.  Žvejai aukcionui teikia pirminiam pardavimui per aukcioną ne 
mažiau 80% skirtos menkės kvotos, vadovaujantis 2008-11-19d. Vyriausybės nutarimu Nr.1214 
UAB „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“  pajamos priklauso nuo priduotos žvejų žuvies  
aukcionui, tačiau gruodžio mėn. dėl blogų oro sąlygų ne visiems žvejams pavyko sugauti skirtą 
kvotą ir todėl  sumažėjo laukiamos aukciono pajamos. 
 Per 2011 metus aukciono pajamos sudarė 719,3 tūkst. litų, tuo tarpų išlaidos-630,9 tūkst. litų.   
2011 metais aukcione dirbo 8 darbuotojai. 
 
 
UAB “Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 

LR buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei verslo apskaitos standartais. 
 
Bendrovėje 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 savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už  nustatyta minimalią 
tos grupės turto vertę. Bendrovėje įsigijimo vertė pagal turto grupes turi būti nemažesnė – 1000,00 Lt. 

Aukciono pastatas įregistruotas registrų centre 2007-07-03 d. Pastato vertė- 4012805,10 Lt. ir 
perduotas naudoti veikloje skaičiuojant nusidėvėjimą nuo 2007 m. rugsėjo 01d. Perduoti su pastatu 
įrengimai-1713465,-Lt vertės kurie  naudojami ūkinėje veikloje ir skaičiuojamas nusidėvėjimas nuo 
2007 m. rugsėjo 01 d. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu ( tiesiniu ) metodu. 
 
 
 

I. Nematerialus turtas – likutinė vertė finansinių metų balanse  yra 
1122980,-Lt 
- programinė įranga- 112970,- Lt 
- kitas nematerialus turtas- 10,- Lt 

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. 
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Rodikliai Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas Iš viso 
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

297142,- 1189,- 298331 

a) įsigijimo savikaina    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 9411683 7085 942872 
Finansinių metų pokyčiai:    

-  turto įsigijimas    
- kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-) 

   

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

   

Finansinių metų pabaigoje 941683 7085 948768 
b) amortizacija    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 644541 5896 650437 
Finansinių metų pokyčiai:    

-  finansinių metų amortizacija 184172 1179 185351 
- atstatantys įrašai (-)    
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto amortizacija 

   

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

   

Finansinių metų pabaigoje 828713 7075 835788 
c) vertės sumažėjimas    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje    
Finansinių metų pokyčiai:    

-  finansinių metų vertės 
sumažėjimas 

   

- atstatantys įrašai (-)    
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto  

   

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

   

Finansinių metų pabaigoje - -  
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 112970 10 112980 

 

 
 
 

II. Materialus turtas –  materialiojo turto likutinė vertė finansinių metų 
balanse yra  

            3359855,- Lt 
-aukciono pastatas -3227864 ,- Lt 
- mašinos ir įrengimai -24373,-Lt 
- transporto priemonės- 50- lt 
- prietaisai, įrankiai, įrenginiai-107568 ,- Lt 
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Materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu.  
 

 
Rodikliai 

Pastatai ir 
statiniai 
 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transport
o 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Kitas 
materialusis 
turtas-
remonto 
darbai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 
2010.12.31 

3409004 44635 50 199955  3653644 

a) įsigijimo savikaina       
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  

4012805 112916 48612 683788  4858121 

Finansinių metų pokyčiai:       
- turto įsigijimas        
- perleistas ir nurašytas turtas 
(-) 

      

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

      

Finansinių metų pabaigoje 4012805 112916 48612 683788  4858121 
b) nusidėvėjimas       
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

603801 68281 48562 480203  1200847 

Finansinių metų pokyčiai:       
- finansinių metų 
nusidėvėjimas 

181140 20262  96017  297419 

- atstatantys įrašai        
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) 

    
 
 

  
 
 

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

      

Finansinių metų pabaigoje 784941 88543 48562 576220  1498266 
c) vertės sumažėjimas       
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

      

Finansinių metų pokyčiai:       
- vertės sumažėjimas per 
finansinius metus  

      

- atstatantys įrašai (-)       
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto  

    
 

  
 

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

      

Finansinių metų pabaigoje       
Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje 

3227864 24373 50 107568  3359855 
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Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos 
Ilgalaikio materialiojo turto grupės Vidutinis tarnavimo laikas 

(metais) 
Pastatai ir statiniai 8-63 
Mašinos ir įrengimai 6-20 
Transporto priemonės 6-10 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3-18 

 
 
B. Trumpalaikis turtas. 
 
I. Atsargos ( trumpalaikis turtas)- 38526,- Lt 

Būsimųjų   laikotarpių sąnaudos- 2378,- Lt 
Išankstiniai apmokėjimai-20426,-Lt 

                                                                                      ________________ 
                                                                                      Viso:   61330,-Lt 
II. Per vienerius metus gautinos sumos: 

Pirkėjų įsiskolinimas( tretiesiems asmenims)- 143175,- Lt 
Biudžeto skola įmonei - 175,-Lt 
                                                                          ____________________            
 
                                                               Viso:          143350,-Lt 

 
 
 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas‘ įstatinis kapitalas 120000 litų,  valstybei nuosavybės 
teise priklausančių bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė-1000,- litų, 
bendra nominali vertė- 1200000 litų.   

  
Įstatinis pasirašytasis kapitalas  2011 m. sudaro- 120000,-Lt 
 
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 
2007.06.08 d. aukciono  pastatas su įrengimais pastatytas  ir priduotas naudojimui iš  ES struktūrinio 

fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų 5 648304,-LT sumai. 
Remiantis Verslo apskaitos standartais dotacijos nurašomos dalimis, lygiomis priskaičiuoto 

nusidėvėjimo sumoms, proporcingoms iš dotacijos įsigytai turto daliai.                         
                                                      
Likutinė vertė gautos paramos suma 2011 metų pabaigoje sudaro-3393873,- Lt, t. yra 
Nusirašė 2011 metų  nusidėvėjimas -474729 Lt; 
 (3868602-474729 = 3393873,- Lt) 
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III. Nepaskirstytas pelnas ( nuostoliai) 
  
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, 
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Bendrovės pajamos skirstomos į 
pardavimo pajamas, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos, Pardavimo 
pajamos sudaro 3,5 procento supirkėjo ir 3 procentai pardavėjo mokamos sumos už aukciono 
paslaugas. 
Per 2011 metus aukcionas gavo  viso pajamų -719748,-Lt 
 - už tarpininkavimo paslaugas – 656088,- Lt, 
- pajamos už ledo pagaminimą-8340,-Lt 
- už patalpų nuomą-42117,- Lt 
- už perparduota žuvį – 12844,- Lt 
 - iš finansinės investicinės veiklos ( banko palūkanos) –359 ,- Lt                                                                             
                                                                              
 
 Bendrovės apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą 
ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių bendrovės 
išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 
UAB „ Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ 2011 metų bendrosios sąnaudos  
sudarė - 631308,- Lt tame sk. 
- darbo užmokesčiui-228826,- Lt 
- mokesčių sąnaudos- 20318,-Lt 
- sodrai už samdomus darb.- 70077,-Lt 
-  veiklos sąnaudos( už elektrą, dujas, patarnavimus)- 312087,-Lt 
2011 metų pelnas-88440,-Lt 
 

Balanso E- mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   
                      
 
 
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 131840,-Lt 
 

- skola  tiekiamas už vandens ,dujų paslaugas- 6091,- Lt                                              
- trečiųjų asmenų skola( už parduotą žuvį per aukcioną) – 125749,- Lt 
 
 
 
Direktorius                                                                          Mindaugas Kokoška 
 
 
 
 
Vyr. finansininkė                                                                  S. Kolodij 
 
 
 
 
 
 
S.Kolodij,  tėl.846-41-60-42 
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