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BALANSAS (Trumpas)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas UAB "Šilutės polderiai"

Juridinio asmens kodas 177002890

Juridinio asmens buveinės adresas Šilutės r. sav. Šilutės m. Aukštumalės g. 5

Finansinės atskaitomybės kodas 000571848007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-17          Nr.

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+4+5) 2018550 2013464

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1.1 503 1169

3 II. MATERIALUSIS TURTAS 1.2 2018047 2012295

4 III. FINANSINIS TURTAS

5 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (7+8+9+10) 2602821 1704356

7 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

2.1 327461 152276

8 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS 2.2 2177920 1502651

9 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS

10 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 2.3 97440 49429

11  TURTO IŠ VISO (1+6) 4621371 3717820

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

12 C. NUOSAVAS KAPITALAS (13+14+15+16) 2880266 2816053

13 I. KAPITALAS 3.1 1743780 1743780

14 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

15 III. REZERVAI 3.2 174378 174378

16 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) 3.3 962108 897895

17 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

18 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (19+20) 1741105 901767

19 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 27907 106800

20 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

4.2 1713198 794967

21  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (12+17+18) 4621371 3717820

Vyr. buhalterė Nijolė Žemaitienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas UAB "Šilutės polderiai"

Juridinio asmens kodas 177002890

Juridinio asmens buveinės adresas Šilutės r. sav. Šilutės m. Aukštumalės g. 5

Finansinės atskaitomybės kodas 000571848007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-17          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 5.1 5280270 4043697

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 5.2 4356403 3059449

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 923867 984248

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 5.3 743849 755089

5 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) 180018 229159

6 VI. KITA VEIKLA 5.4 376

7 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA 5.5 -36053 -57784

8 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (5+6+7) 144341 171375

9 IX. PAGAUTĖ

10 X. NETEKIMAI

11 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (8+9-10) 5.6 144341 171375

12 XII. PELNO MOKESTIS 5.7 17668 15225

13 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (11-12) 126673 156150

Vyr. buhalterė Nijolė Žemaitienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas UAB "Šilutės polderiai"

Juridinio asmens kodas 177002890

Juridinio asmens buveinės adresas Šilutės r. sav. Šilutės m. Aukštumalės g. 5

Finansinės atskaitomybės kodas 000571848007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-17          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

A Apmokėtas įstatinis kapitalas
B Akcijų priedai
C Savos akcijos (-)

D Ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervas (rezultatai)
E Finansinio turto perkainojimo rezervas
(rezultatai)
F Įstatymo numatytas privalomasis
rezervas

G Įstatymo numatytas rezervas savoms
akcijoms įsigyti
H Kiti rezervai
J Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G+H+J)

1. Likutis užpraėjusių finansinių
metų pabaigoje

1A 1743780
1B
1C

1D
1E
1F 120843

1G
1H
1J 830156

1S 2694779

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

2A
2B
2C

2D
2E
2F

2G
2H
2J

2S 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 3A
3B
3C

3D
3E
3F

3G
3H
3J

3S 0

4. Perskaičiuotas
likutis
užpraėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(1+2+3)

4A 1743780
4B 0
4C 0

4D 0
4E 0
4F 120843

4G 0
4H 0
4J 830156

4S 2694779

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D
5E
5F

5G
5H
5J

5S 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

6A
6B
6C

6D
6E
6F

6G
6H
6J

6S 0
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7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 7A
7B
7C

7D
7E
7F

7G
7H
7J

7S 0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

8A
8B
8C

8D
8E
8F

8G
8H
8J

8S 0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

9A
9B
9C

9D
9E
9F

9G
9H
9J 156150

9S 156150

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J -34876

10S -34876

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J

11S 0

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F 53535

12G
12H
12J -53535

12S 0

13. Panaudoti rezervai 13A
13B
13C

13D
13E
13F

13G
13H
13J

13S 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

14A
14B
14C

14D
14E
14F

14G
14H
14J

14S 0

15. Įnašai nuostoliams padengti 15A
15B
15C

15D
15E
15F

15G
15H
15J

15S 0

16. Likutis
praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(4+...+15)
16A 1743780
16B 0
16C 0

16D 0
16E 0
16F 174378

16G 0
16H 0
16J 897895

16S 2816053

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D
17E
17F

17G
17H
17J

17S 0
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18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

18A
18B
18C

18D
18E
18F

18G
18H
18J

18S 0

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 19A
19B
19C

19D
19E
19F

19G
19H
19J

19S 0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

20A
20B
20C

20D
20E
20F

20G
20H
20J

20S 0

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

21A
21B
21C

21D
21E
21F

21G
21H
21J 126673

21S 126673

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J -62460

22S -62460

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F

24G
24H
24J

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H
25J

25S 0

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

26A
26B
26C

26D
26E
26F

26G
26H
26J

26S 0

27. Įnašai nuostoliams padengti 27A
27B
27C

27D
27E
27F

27G
27H
27J

27S 0

28. Likutis
ataskaitinių
finansinių metų
pabaigoje

(16+...+27)
28A 1743780
28B 0
28C 0

28D 0
28E 0
28F 174378

28G 0
28H 0
28J 962108

28S 2880266

Vyr. buhalterė Nijolė Žemaitienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

6-6
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UAB “Šilut÷s polderiai “ 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

I  Bendra informacija apie įmonę 
 

UAB „Šilut÷s polderiai“ įregistruota 1990 m. lapkričio m÷n. 15 d. Pakeisti bendrov÷s įstatai 
įregistruoti VĮ Registrų centro Klaip÷dos filiale.  

 
Bendrov÷s Registravimo pažym÷jimas pakeistas 2005 m. rugs÷jo 2 d. keičiant bendrov÷s 

pavadinimą (Uždaroji akcin÷ bendrov÷ „Šilut÷s polderiai“) Valstyb÷s įmon÷je Registrų centre. Reg. 
Nr.069678. 

 
Bendrov÷s veikla skirstoma į tipinę veiklą ir netipinę veiklą. 
Bendrov÷s tipin÷ (pagrindin÷) veikla – polderin÷s sistemos eksploatacijos ir remonto darbai;      
kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija; 
Bendrov÷s netipin÷ veikla skirstoma į kitą veiklą bei finansinę ir investicinę veiklą: 
Bendrov÷s kita veikla – transporto ir mechanizmų nuoma, elektros energijos ir GSM paslaugų 

perpardavimas 
Bendrov÷s finansin÷ ir investicin÷ veikla – paskolos, lizingo (finansin÷s nuomos, palūkanų) 

mok÷jimai, gautos banko palūkanos sumok÷ti delspinigiai. 
Bendrov÷s neįprastin÷ veikla registruojama pagaut÷s ir netekimų straipsniuose. Šiuose 

straipsniuose parodomi tik atsitiktiniai įvykiai, kurie gali atsirasti d÷l nebūdingų tai vietovei gamtos 
reiškinių, ar kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo bendrov÷s veiklos ir kurių pasikartojimo tikimyb÷ 
labai maža. 

 
Svarbi sąlyga bendrov÷s pagrindinei veiklai yra klimatin÷s oro sąlygos, nuo kurių priklauso 

pagrindin÷s veiklos pajamos. 
 
Vidutinis bendrov÷s sąraše esančių darbuotojų skaičius 2009 m. buvo 85, 2010 m. 82. 
Vidutinis atlyginimas 2009 m. – 1388 Lt., 2010 m. – 1333 Lt.  

 
II Apskaitą reglamentuojantys teis÷s aktai, apskaitos politikos  

principai ir apyskaitinis įvertinimas 
 

Bendrov÷ tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius 
teis÷s aktus: 

- Lietuvos Respublikos buhalterin÷s apskaitos įstatymas; 
- Verslo apskaitos standartai; 
- Lietuvos Respublikos įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos bendrovių įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
- Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos nutarimas „D÷l pavyzdinio  

                     sąskaitų plano patvirtinimo“; 
- Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 179 „D÷l kasos darbo organizavimo  

                     ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 
- Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 719 „D÷l inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“; 
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s įsakymas Nr.  

                     38 „D÷l bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“. 
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Bendrov÷s finansiniai metai trunka 12 m÷nesių. Bendrov÷s finansiniai metai prasideda sausio 1 
d. ir baigiasi gruodžio 31d. Bendrov÷s apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. 

Balanse parodomas visas bendrov÷s turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną. Bendrov÷ pildo sutrumpintas metines finansines ataskaitas.   

Pelno (nuostolių) ataskaita yra sudedamoji metinių finansinių ataskaitų dalis, kurioje pateikia-
mi ir palyginami su ankstesnių laikotarpių informacija susiję duomenys, iš kurių galima spręsti apie 
bendrov÷s veiklos rezultatus. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos bendrov÷s pajamos ir sąnau-
dos. Pagal jas apskaičiuojamas pelnas ir nuostoliai, susiję su įprastine bendrov÷s veikla bei 
ypatingaisiais straipsniais. 

Bendrov÷s nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiami visi su nuosavo kapitalo 
pasikeitimu susiję atvejai nuo 2008 m. gruodžio 31d. 

Klaida bendrov÷je laikoma esmine klaida ir metin÷se finansin÷se ataskaitose straipsnis 
laikomas reikšmingu, kai jų suma yra didesn÷ nei 0.5 procentai metin÷se finansin÷se ataskaitose 
pateikiamų pardavimo pajamų (pajamos 5,2 milijonai litų). Esmin÷s klaidos dydis 26,0 tūkst. Lt. 

Bendrov÷, tvarkydama apskaitą ir sudarydama metinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 
visais Verslo apskaitos standartais. 

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapitalo, 
įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą 
reglamentuojančiuose bendrov÷s apskaitos politikos tvarkose.  

Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas 
retrospektyviniu būdu – apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika 
būtų taikyta ūkin÷ms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Taikant retrospektyvinį būdą, 
koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių 
ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų straipsniai, aiškinamajame rašte pateikiama 
lyginamoji informacija. 

Tais atvejais, kai taisoma ankstesnių ataskaitinių laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta 
taikant naują politiką, taikomas perspektyvinis būdas. Taikant perspektyvinį būdą, pra÷jusio 
laikotarpio metinių finansinių ataskaitų informacijos nereikia koreguoti. Pagal šį būdą nauja apskaitos 
politika taikoma nuo sprendimo ją taikyti pri÷mimo dienos ir būsimais ataskaitiniais laikotarpiais. 
Poveikis, kurį apskaitos politikos pakeitimas daro einamojo ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių 
rezultatams, parodomas einamojo laikotarpio metin÷se finansin÷se ataskaitose ir aprašomas 
aiškinamajame rašte. 

Apskaitos politikos pakeitimu nelaikoma: 
a) apskaitinių įvertinimų keitimas; 
b) naujos politikos taikymas ūkin÷ms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esm÷s 

skiriasi nuo ankstesnių įvykių ar ūkinių operacijų; 
c) naujos apskaitos politikos taikymas ūkin÷ms operacijoms ir įvykiams, kurių bendrov÷ iki 

to laiko nevykd÷. 
 

Jei sud÷tinga nustatyti, ar pasikeitimas apskaitoje laikytinas apskaitos politikos keitimu, ar 
apskaitinio įvertinimo pakeitimu, toks pasikeitimas traktuojamas kaip apskaitinio įvertinimo keitimas. 

Apskaitiniai įvertinimai atliekami remiantis informacija, kuri yra žinoma įvertinimo atlikimo 
metu. Taip pat atsižvelgiant į pobalansinius įvykius. 

Pasikeitus įmon÷s planams, prognoz÷ms, prielaidoms arba gavus naujos papildomos 
informacijos, darančios įtaką ankstesniam vertinimui, apskaitinis įvertinimas tikslinamas. 

Apskaitinio įvertinimo tikslinimo poveikis priskiriamas: 
- laikotarpiui, kada buvo atliktas pakeitimas, jei jis turi įtakos tiktam laikotarpiui; 
- laikotarpiui, kada buvo atliktas pakeitimas, ir v÷lesniems laikotarpiams, jei 

pakeitimas ir jiems tur÷s įtakos. 
Apskaitinio įvertinimo tikslinimo poveikis įtrauktas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos 

eilutę, kurioje buvo užfiksuotas pirminis įvertinimas. 
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Balanse turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų eilut÷se likučiai pateikiami palyginimui su 
pra÷jusiais finansiniais metais ir lyginamoji pra÷jusių finansinių metų informacija yra pateikiama tokia 
kaip ir finansiniai metai. 

Bendrov÷je pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos 
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Paslaugų teikimo pajamos bendrov÷je 
laikomos atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, sandoris 
baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas. Pajamomis 
laikomas tik įmon÷s ekonomin÷s naudos padid÷jimas. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Ataskaitose 
pateikiamos grynosios pardavimo pajamos.  

Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos tik tais atvejais, kai tikimasi, kad už suteiktas 
paslaugas bus gauta ekonomin÷s naudos. Tačiau jeigu kyla abejonių, ar bus gauta jau į pajamas 
įtraukta suma, tuomet skola, kurios nebesitikima gauti, įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, 
neatsižvelgiant į tai, kurį laikotarpį pajamos buvo pripažintos.  

Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos metin÷se 
finansin÷se ataskaitose tuomet, kai prek÷s yra parduotos, o pajamų suma patikimai įvertinta. Prek÷mis 
laikomos parduotomis, kai tik÷tina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonomin÷ nauda bus 
gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį. Taip pat sąnaudos, susijusios  su prekių pardavimo 
sandoriu, gali būti patikimai įvertintos.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 
laiką. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąją verte. 

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka 
per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio 
pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos 
ir pateikiamos metin÷se finansin÷se ataskaitose kaip turtas. Turto dalis, skirta pajamoms uždirbti 
būsimaisiais laikotarpiais, priskiriamos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks bendrovei ekonomin÷s 
naudos. 

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos metin÷se 
finansin÷se ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas 
paslaugas. Paslaugų teikimo sąnaudos apima teikiant paslaugas sunaudotas žaliavas, medžiagas, 
komplektuojamuosius gaminius bei kitą trumpalaikį turtą, darbo užmokesčio sąnaudas, teikiant 
paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo sąnaudas ir panašias sąnaudas. Metin÷se 
finansin÷se ataskaitose pateikiama paslaugų teikimo grynoji savikaina. 

Parduotos produkcijos savikaina pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama metin÷se 
finansin÷se ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai paslaugos yra parduotos ir kai pajamų suma 
gali būti patikimai įvertinta. 

Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine 
bendrov÷s veikla. Veiklos sąnaudoms priskiriamos bendrosios ir administracin÷s sąnaudos. 

Bendrosios ir administracin÷s sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir 
pateikiamos metin÷se finansin÷se ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. 

 
 

PAAIŠKINIMAI  APIE  2010 m. gruodžio  m÷n. 31 d.  balansą 
 
 

I. ILGALAIKIS TURTAS 
 

1.1.Nematerialusis turtas. 
 

Nematerialusis turtas, skirtas naudoti Bendrov÷s veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje 
pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: 

 

� pagrįstai tik÷tina, kad bendrov÷ ateityje gaus iš turto ekonomin÷s naudos; 
� turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito 

turto vert÷s; 



 4 

Bendrov÷ turtu disponuoja, jį kontroliuoja arba apriboja teisę juo naudotis kitiems asmenims. 
Naujai įsigyto nematerialaus turto amortizacijos skaičiavimui taikomas trijų metų normatyvas. 

2010 m. bendrov÷s nematerialus turto neįsigijo. 
Nematerialiuoju turtu bendrov÷je laikoma programin÷ įranga, kokyb÷s sertifikatas ISO -9001. 

Nematerialiojo turto pokyčiai aprašyti aiškinamojo rašto priede Nr. 1. 
 
 
 

1.2.Materialusis turtas. 
 
 
 

Bendrov÷je įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus 
šiuos požymius: 

 

� Bendrov÷ ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
� Bendrov÷ pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonomin÷s naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
� Bendrov÷ gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 
� Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesn÷ už minimalią ilgalaikio 

materialiojo turto savikainą, bendrov÷s nustatytą turto grupei: 
� įrankiams 1000 Lt, 
� kitoms grup÷ms 500 Lt. 

 
2010-11-12 Direktoriaus įsakymu Nr. V-41 naujai patvirtinti Ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo arba 

amortizacijos normatyvai (metais) ir metodai. Buvo kai kurioms priemon÷ms prailgintas tarnavimo 
laikas, nuo 2010-01-01 dienos, tod÷l amortizacijos 2010 metais priskaičiuota mažiau. Turto 
likvidacin÷ vert÷ – 1 litas. 

Vadovaujantis 2010 m. rugs÷jo 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-27, atlikta metin÷ turto 
inventorizacija 2010 m. lapkričio 30 d. 

Taikant įsigijimo savikainos būdą, įsigytas (pasigamintas) turtas apskaitoje registruojamas 
įsigijimo savikaina, o metin÷se finansin÷se ataskaitose parodomas balansine verte, kuri 
apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusid÷v÷jimą.  

Ilgalaikiu materialiuoju turtu bendrov÷je laikomas šis turtas: pastatai ir statiniai, mašinos ir 
įrengimai, transporto priemon÷s, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai ir kitas materialus turtas. 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje atlie-
kamas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais. Bendrov÷je sudaryta komisija, kuri priimdama 
sprendimą d÷l remonto darbų įvertinimo ir registravimo apskaitoje vadovaujasi Verslo apskaitos 
standartais. 

Pagrindiniai ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai atspind÷ti aiškinamojo rašto priede Nr.2. 
Bendrov÷ 2010 m. įsigijo turto už 281173 Lt (t. sk. visureigis Toyota Land Cruiser, Mūller 

vibromechanizmas ir kt.).  
Kai ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui 

požymių, jis yra nurašomas. Šiais metais, remiantis inventorizacijos komisijos išvada, buvo nurašyta 
turto: pradine įsigijimo verte – 165652 Lt, sukauptas nusid÷v÷jimas – 165624 Lt.  

Bendrov÷s ilgalaikis turtas  per 2010 metus nusid÷v÷jo 190692 Lt.  
Bendrov÷ savo veikloje naudoja ir pilnai nusid÷v÷jusį ilgalaikį materialųjį turtą. Informacija 

atskleista aiškinamojo rašto priede Nr.2.2. 
Laikinai nenaudojamas bendrov÷s veikloje ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje 

registruojamas specialiai tam skirtose atitinkamos ilgalaikio materialiojo turto grup÷s subsąskaitose. 
Balanse toks turtas parodomas toje pačioje turto grup÷je, kuriai jis buvo priskirtas, kol buvo 
naudojamas. Informacija atskleista aiškinamojo rašto priede Nr.2.3. 

Informacija apie turtą, kuris įkeistas bankams atskleista aiškinamojo rašto priede Nr. 2.4. 
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II. TRUMPALAIKIS TURTAS 
 

2.1. Atsargos, išankstiniai apmok÷jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. 
 

Atsargomis laikomas bendrov÷s trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per 
vienerius metus. Atsargomis bendrov÷je laikomas šis trumpalaikis turtas: žaliavos ir medžiagos, kuras 
ir degalai, inventorius ir spec. rūbai. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje atsargų savikainą bendrov÷ 
taiko FIFO įkainojimo metodus. Kuras nurašomas faktine įsigijimo kaina, sutikrinus faktiškai 
sunaudotą kiekį su kelion÷s lapais, pagal nustatytas degalų normas, kurios patvirtintos direktoriaus 
įsakymu. Mažavertis inventorius atiduodant eksploatacijon nurašomas sumine verte iš karto į 
sąnaudas, o kiekin÷ apskaita  vedama žiniaraštyje, kol nurašomas kaip netinkamas naudojimui pagal 
komisijos pasirašytą aktą. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat. Buhalterin÷s 
apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi 
operacija. Inventorizacija atlikta 2010 09 28 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V-27. Atsargos pagal 
grupes atsispindi  aiškinamojo rašto priede Nr. 3. 

 
Bendrov÷ išankstiniuose apmok÷jimuose atspind÷ta: 

Straipsniai Likutis 
2010 12 31 Lt 

Likutis 
2009 12 31 Lt 

Likučio pasi-
keitimas, Lt 

Išankstiniai apmok÷jimai 17873 4014 13859 
Ateinančio laikotarpio sąnaudos viso: 23684 12384 11300 
Laikraščių prenumeratos sąnaudos 415 327 88 
Turto draudimo sąnaudos 23018 11374 11644 
Kitos sąnaudos 251 683 -432 
Iš viso išankstiniai apmok÷jimai: 41557 16398 25159 

 
2.2. Per vienerius metus gautinos sumos. 
 

Šiame straipsnyje apskaitomos sumos yra atvaizduotos skolų nominalia verte, įvertinus jų 
grąžinimo tikimybę.  

Balanso per vienerius metus  gautinų sumų straipsnio  struktūra ir dinamika: 

Skolų grup÷ 
Likutis  

2010 12 31 
Lt. 

Likutis  
2009 12 31 

Lt. 

Likučio 
pasikeitimas,  

Lt 

Pirk÷jų įsiskolinimas viso: 2144685 1438153 706532 
Už atliktus darbus 495156 187447 307709 
Užsakovų įsiskolinimas priskaičiuotas pagal paja-
mų pripažinimą atliekamiems darbams (10 VAS 6 
sk. 18 p) 

1648956 1107802 541154 

Abejotinos skolos - - - 
Pirk÷jų skolos už kitas paslaugas (nuomos) 573 142904 -142331 
Kitos gautinos sumos viso: 33235 64498 -31263 
Šilut÷s rajono savivaldyb÷s administracija 32412 58260 -25848 
Grąžintinos sumos iš biudžeto 643 - 643 
Kitos skolos 180 6238 -6058 
Iš viso per vienerius metus gautinos sumos: 2177920 1502651 675269 

            
     Visi žemiau išvardinti darbai buvo atlikti nesudarant rangos sutarčių (užsakovas Šilut÷s rajono 
savivaldyb÷s administracija) ir pajamomis pripažinta vadovaujantis 10-ojo verslo apskaitos standarto 
(VAS) 18 punkto nuostatomis. Iš 2007 metų pajamomis pripažinta objekto „Šilut÷ – Gardamas kelio 
rekonstrukcija“ darbai. Už šiuos darbus sumoje 56472 Lt nebuvo apmok÷ta, bet užsakovas atsiskaitys 
2011 metais. 2009 ir 2010 metais  pripažintos Stankiškių pylimo remonto pajamos - 832456 Lt. 2010 
metais Rusn÷s ž. p. rekonstrukcija – 306281 Lt, Rusn÷s sen. Uostadvario v. p. rekonstrukcija – 424901 
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Lt. Už min÷tus objektus bus apmok÷ta 2011 metais (Yra užsakovo raštai, kad atsiskaitys). Minijos 
kaimo krantinių sutvarkymas – 10581 Lt, Šyšos up÷s vagos ir senvag÷s valymas – 18265 Lt. 

 

                  2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
 

Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje yra atvaizduoti nominalia verte, likutis susideda iš: 
 

 Likutis  
2010 12 31 

Lt. 

Likutis  
2009 12 31 

Lt. 

Likučio 
pasikeitimas, 

Lt 
Kasa  171 19444 -19273 
Atsiskaitomoji sąskaita  97269 29985 67284 
Iš viso: 97440 49429 48011 

 
 

III. NUOSAVAS KAPITALAS 
 
 

 3.1.Kapitalas. 
 

 Bendrov÷s įstatinis kapitalas  – 1743780 Lt. 
 Pagrindiniai akcininkai: LR Žem÷s ūkio ministerija - 81 proc. emitento įstatinio kapitalo tai 
1412898 Lt, kiti akcininkai fiziniai asmenys turintys 19 % emitento įstatinio kapitalo tai 330882 Lt. 
 Bendrov÷s įstatinis kapitalas per 2010 metus nepakito (aiškinamojo rašto 4.1 priedas). 
 
 

 3.2. Rezervai. 
 

 Rezervų struktūra ir dinamika: 
 

Rezervai 
Likutis 

2010 12 31 
Lt. 

Likutis 
2009 12 31 

Lt. 
Privalomasis  174378 174378 
Iš viso: 174378 174378 

 
 
 
3.3. Nepaskirstytas pelnas ( nuostolis) 

 

Šiame balanso straipsnyje atspind÷tas bendrov÷s rezultatas.  
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje atspind÷ta informacija apie bendrov÷s nuosavo kapitalo 

pasikeitimą nuo 2008 12 31 iki 2010 12 31 d.  Akcininkų sprendimu 2010 išmok÷ti dividendai 62460 
Lt. Nepaskirstytas pelnas 2010-12-31 sudaro 962108 Lt. 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo 
projektas atspind÷tas aiškinamojo rašto 4.2 priede. Privalomas rezervas suformuotas pilnumoje. 

 
 

IV. Po vienerių metų mok÷tinos sumos ir įsipareigojimai. 
 
 

4.1. Po vienerių metų mok÷tinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. 
 
 

Skolų, įsipareigojimų grup÷ 
2010 12 31 

Lt. 
2009 12 31 

Lt. 
Likučio 

pasikeitimas % 
Mok÷tina per 2 
metų laikotarpį 

AB „SEB lizingas“ finansinis 
įsipareigojimas 

27907 - - 27907 

AB Šiaulių banko paskola - 106800 - - 
Iš viso 27907 106800 26 27907 
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4.2. Per vienerius metus mok÷tinų finansinių sumų ir įsipareigojimų bei tiek÷jų skolų 
struktūra ir dinamika: 
 

Skolų, įsipareigojimų grup÷ 
Likutis 

2010 12 31 
Likutis 

2009 12 31 
Likučio 

pasikeitimas, Lt 
Einamųjų metų dalis AB „SEB lizingas“ 
finansinis įsipareigojimas 

32089 58260 -26171 

AB Šiaulių banko paskolos einamųjų metų dalis 106800 203220 -96420 
Skolos tiek÷jams už prekes 862277 105878 756399 
Iš viso: 1001166 367358 633808 

 
2010 10 15 sudaryta finansinio lizingo sutartis Nr. 2010-100073-01 su AB „SEB lizingas“ d÷l 

įsigijimo išperkamosios nuomos būdu už 65200 Lt. Grąžinimo terminas 2012 10 15 dieną.  
Bendrov÷ vykdo skolų grąžinimą pagal banko grafiką. 

 
 4.3. Per vienerius mok÷tinos sumos su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

 

Skolų, įsipareigojimų grup÷ 
Likutis 

2010 12 31 Lt. 
Likutis 

2009 12 31 Lt. 
Likučio 

pasikeitimai, Lt 
Atostogų kaupimai 98674 188318 -89644 
Atlyginimai 201434 - 201434 
Sodra 41922 - 41922 
Gyventojų pajamų mokestis 23550 - 23550 
Iš viso: 365580 188318 177262 

 
4.4. Per vienerius kitos mok÷tinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: 

Skolų, įsipareigojimų grup÷ 
Likutis 

2010 12 31 Lt. 
Likutis 

2009 12 31 Lt. 
Likučio 

pasikeitimai, Lt 
Prid÷tin÷s vert÷s mokestis 271702 214584 57118 
Garantinis mokestis 103 - 103 
Klaip÷dos apskrt. VMI delspinigiai 58 - 58 
Aplinkos teršimo mokestis 3791 1386 2405 
Mokestis už gamtos išteklius - 1890 -1890 
AB „Šiaulių bankas“ palūkanos 441 2869 -2428 
Pelno mokestis 17668 15225 2443 
Nekilnojamojo  turto mokestis 1813 3337 -1524 
Iš darbo užmokesčio išskaitytos sumos 271 - 271 
Dividendai valstybei 50605 - 50605 
Iš viso 346452 239291 107161 

 
 

V. Paaiškinimai apie 2010 metų pelno (nuostolio) ataskaitą. 
 
5.1 Pardavimai 

 

Finansiniais metais bendrov÷s pardavimų apimčių, pagal veiklą iš kurių gauta pajamų, 
struktūra ir dinamika: 

 

Veiklos šaka Pajamos  
2010 m. Lt 

Pajamos  
2009 m. Lt 

Pasikeitimas, Lt 

Melioracijos įrenginių ekspl., kelių 
remonto, miško valymo ir kiti darbai 

5240663 3970420 1270243 

Materialinių vertybių pardavimas 8815 6707 2108 
Kitos paslaugos (transporto nuoma ir kt.) 30792 66570 -35778 
Iš viso 5280270 4043697 1236573 
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2010 metais buvo sudarytos Jungtin÷s veiklos sutartys, siekiant tinkamai pateikti komercinį 
pasiūlymą: 

1.  UAB „Hidrum“ – Šyšos up÷s vagos ir senvag÷s valymo darbai Šilut÷s mieste (sumos n÷ra – bus 
pagal išvalyto dumblo kiekį) sutartis JV-10-1. 

2.  UAB „Stamela“ – Rusn÷s ž. p. rekonstrukcija – 511051 Lt, sutartis JV-10-02. 
3.  Trišal÷ sutartis – Šilut÷s r. savivaldyb÷s administracija, UAB „Šilut÷s melioracija“, sutartis R-5 

(9.40)-903 10 17. Darbus vykdo UAB „Šilut÷s polderiai“ – 94255 Lt. 
4. Jungtin÷s veiklos sutartis su UAB „Šilut÷s Hidroprojektas“ – JV-10-3. 

 
5.2 Parduotų prekių ir atliktų darbų (paslaugų) savikaina 

 

Finansiniais metais įmon÷s patirtos sąnaudos, tenkančios gautoms pajamoms, pagal veiklos 
sritis, struktūra ir dinamika: 

Veiklos šaka Savikaina  
2010 m. Lt 

Savikaina  
2009 m. Lt 

Pasikeitimas, Lt 

Melioracijos įrenginių ekspl., kelių 
remonto, miško valymo ir kiti darbai 

4267912 2992865 1275047 

Materialinių vertybių pardavimas 3016 5025 -2009 
Kitų paslaugų (Transporto paslaugos ir kt.) 85475 61559 23916 
Iš viso: 4356403 3059449 1296954 

 
 5.3. Veiklos sąnaudos: 

 

Finansiniais metais bendrov÷s patirtų veiklos sąnaudų struktūra ir dinamika: 

Straipsniai  
Sąnaudos  

2010 m. Lt. 
Sąnaudos  

2009 m. Lt. 
Pasikeitimas, Lt 

Atlyginimai  416874 345711 71163 
Socialinis draudimas 132149 107102 25047 
IMT nusid÷v÷jimas 7023 9886 -2863 
Paslaugų sąnaudos 42993 40998 1995 
Abejotinos skolos  750 - 750 
Elektros sąnaudos 10512 18617 -8105 
Atostoginių ir soc. draudimo kaupimas 34064 91389 -57325 
Mokesčių sąnaudos 15696 54578 -38882 
Kitos  83788 86808 -3020 
Iš viso 743849 755089 -11240 

 
Lyginant su pra÷jusiais metais sumaž÷jo bendrov÷s veiklos sąnaudos, nors pajamos padid÷jo.  
 

5.4 Kita veikla: 
 

Finansiniais metais bendrov÷s gautų pajamų ir patirtų sąnaudų iš kitos veiklos struktūra ir 
dinamika:  

Veiklos šaka 
2010 m. 

Lt. 
2009 m. 

Lt. 
Pasikeitimas, Lt 

Pajamos: 376 - 376 
Suteiktų paslaugų pajamos 376 - 376 
Sąnaudos: - - - 
Suteiktų paslaugų sąnaudos - -  
Rezultatas  376 - 376 

 

5.5. Finansin÷ ir investicin÷ veikla. 
 

Finansiniais metais bendrov÷s finansin÷ ir investicin÷ veikla atskleista aiškinamojo rašto 
lentel÷je Nr.5 “Finansin÷s ir investicin÷s veiklos rezultatai”. 



 9 

5.6. Grynasis finansinių metų pelnas prieš apmokestinimą – 144341 Lt. 
 
 

2010 metais bendrov÷s veikla sudar÷ 47% žem÷s ūkio atliekamų darbų, tod÷l vadovaujantis 
pelno mokesčio įstatymo nuostatomis bendrov÷ pelną apmokestino 15% pelno mokesčio tarifu t.y. 
priskaičiavo 17668 Lt pelno mokesčio sąnaudų. 

 
 
 

      6. Finansiniai ryšiai su įmon÷s vadovais ir kitais susijusiais asmenimis atskleisti 
aiškinamojo rašto lentel÷je Nr. 6. 

 
Pridedami priedai: šešios aiškinamojo rašto lentel÷s. 
 
 
 

7.   Po balansiniai įvykiai. 
 

Iki šio rašto parašymo datos jokių po balansinių įvykių, tur÷jusių ar gal÷jusių tur÷ti įtakos 2010 
metų finansin÷ms ataskaitoms, nenustatyta. 

 
 
 
Veiklos planai ir prognoz÷s 

 
 

2011 metais planuojame atlikti darbų maždaug už 7-8 milijonus litų. Laim÷tas Ming÷s kaimo 
krantų sutvarkymo konkursas (nors teismo procesas d÷l iškirstų medžių tebevyksta), kuriame d÷l 
didel÷s konkurencijos teko mažinti atliekamų darbų apimtis, ko pasekoje, maž÷jo ir darbų kaina. 

Taip pat Uostadvario vasaros polderio rekonstrukcijos darbų konkursas.  
Pasirašyta sutartis su Latvijos kolegomis d÷l polderin÷s siurblin÷s „Tome“ renovacijos darbų 

atlikimo. 
Jau nuo metų pradžios atliekame mūsų įmonei įprastus polderinių sistemų priežiūros ir 

remonto darbus. 
Anksčiau išvardinti darbai yra vieni iš stambesnių užsakymų 2011 metais ir d÷l jų atlikimo jau 

pasirašytos sutartys. 
Tur÷dami kvalifikuotų specialistų komandą ir toliau planuojame dalyvauti rangos darbų 

atlikimo konkursuose. Did÷jant darbų apimtims, reik÷s didinti darbininkų, reikalui esant ir 
administracijos darbuotojų skaičių. 

Jeigu did÷s apimtys, planuojame pagal galimybes investuoti į naujos technikos pirkimą, pastatų 
remontą. 

Ryšium su tuo, kad finansiniai įsipareigojimai gana dideli ir numatoma darbų struktūra n÷ra 
gana palanki technologiniu aspektu (trūks reikalingos technikos), planuojame metus baigti su 
minimaliu pelnu... 

 
 
 
 

               Direktorius    Arūnas Jagminas 

  



UŽDAROSIOS AKCINöS BENDROVöS „ŠILUTöS POLDERIAI“  
DIREKTORIAUS METINIS PRANEŠIMAS 

 
                                                                                                              
                                                                                                        Patvirtinta 

2011 m.  kovo 15 d. 
Steb÷tojų tarybos protokolu  
Nr. 1 

 
 

1.   Bendrov÷s veikla 
 
 
Gerb. akcininkai, svečiai 

Greitai prab÷go vieneri metai, kai buvome susirinkę toje pačioje sal÷je išklausyti ataskaitos 
už pra÷jusius metus ir numatyti gaires ateičiai. Šios dienos susirinkime pateiksiu ataskaitą kurioje 
matysime ar viską, ką mes buvome numatę, pavyko įgyvendinti ir kaip gyvensime šiais 2011 – 
aisiais metais. 

Kaip Jūs žinote pagrindin÷ veiklos kryptis – polderinių sistemų eksploatacija – remontas bei 
rekonstrukcija. Jeigu pavyksta laim÷ti konkursus, dirbame hidrotechnin÷s statybos objektuose, 
tiesiame inžinerinius tinklus bei kelius, atliekame kitus įvairius statybos darbus. 

Savo veikloje bendrov÷ vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, 
LR darbo kodeksu ir kitais teis÷s aktais. Pagrindiniai įstatymai, reglamentai, sertifikatai, 
rekomendacijos, taisykl÷s, reglamentuojantys bendrov÷s veiklą yra: 

 
1)  LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI: 
 

• Melioracijos įstatymas. 
• Viešųjų pirkimų įstatymas. 
• Statybos įstatymas. 
• Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas.   
• Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 

            
2)  MELIORACIJOS TECHNINIAI REGLAMENTAI. 
3)  STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI. 
4)  STATYBOS REKOMENDACIJOS. 
5)  STATYBOS TAISYKLöS. 
 
 
1.2       Bendrov÷s pajamos. 

 
Bendrov÷s pardavimų apimtys, pagal veiklą iš kurių gauta pajamų  struktūra ir dinamika: 

                                                                                                                                  Litai 
Eil. 
Nr. 

Veiklos šaka Pajamos 
2008 m. 

Pajamos 
2009 m. 

Pajamos 
2010 m. 

1. Polderinių sistemų eksploatacija, 
remontas, kelių tiesimas, prieplaukų 
statyba, krantinių s-ba ir kiti darbai 

 
14294639 

 
3970420 

 
5240663 

2. Materialinių vertybių pardavimas 111104 6707 8815 
3. Kitos paslaugos (transporto nuoma 

ir kt.) 
 

635874 
 

66570 
 

30792 
Iš viso: 15041617 4043697 5280270 
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1.3       Bendrov÷s atliktų darbų, paslaugų savikaina, struktūra ir dinamika: 

                                                                                                                                        Litai 
Eil. 
Nr. 

Veiklos šaka Sąnaudos 
2008 m. 

Sąnaudos 
2009 m. 

Sąnaudos 
2010 m. 

1. Polderinių sistemų eksploatacija, 
remontas, kelių tiesimas, prieplaukų 
statyba, krantinių s-ba ir kiti darbai 
Iš jų: 
Atlyginimas 
Soc. draudimo mokestis 
IMT nusid÷v÷jimas 
El. energijos sąnaudos 
Atost. ir soc. draudimo kaupimas 
Kuras 
Žaliava ir medžiagos 
Rem. ir atsargin÷s dalys 
Kitos 

 
12289445 

 
 

1843683 
543121 
244664 
470414 
151811 
853789 

4767301 
191431 

3223231 

 
2992865 

 
 

909745 
254432 
288768 
359367 
96929 

316767 
504126 
81312 

1814191 

 
4267912 

 
 

990891 
306699 
184335 
525355 
80655 

481154 
700467 
70990 

927366 
2. Materialinių vertybių pardavimo 101602 5025 3016 
3. Transporto paslaugos ir kita 501410 61559 85475 

Iš viso: 12892457 3059449 4356403 
 

1.4         Bendrov÷s patirtų veiklos sąnaudų struktūra ir dinamika: 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Litai 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Sąnaudos 
2008 m. 

Sąnaudos 
2009 m. 

Sąnaudos 
2010 m. 

1. Atlyginimas 486437 345711 416874 
2. Soc. draudimo mokestis 150700 107102 132149 
3. IMT nusid÷v÷jimas 23501 9886 7023 
4. Paslaugų sąnaudos 63659 40998 42993 
5. Abejotinos skolos 1000 - 750 
6. El. energijos sąnaudos 12826 18617 10512 
7. Atost. ir soc. draudimo kaupimas 111159 91389 34064 
8. Mokesčių sąnaudos 35248 54578 15696 
9. Kitos 188984 86808 83788 

Iš viso: 1073514 755089 743849 
 

Rangos darbų apimtys, lyginant su 2009 metais, padid÷jo 1,3 karto. Atitinkamai padid÷jo ir 
atliekamų darbų sąnaudos.  

Žiūrint į bendrov÷s atliktų darbų, paslaugų savikainą, struktūrą ir dinamiką matome, kad 
2008 metais pardavimų apimtis buvo 15,04 mln. Lt., o patirtos sąnaudos 13,97 mln. Lt. Atitinkamai 
2009 m. – 4,04 mln. Lt. ir sąnaudos 3,81 mln. Lt. O per 2010 metus esant bendrov÷s pardavimų 
apimčiai 5,28 mln. Lt sąnaudų patyr÷me 5,1 mln. Lt. (subrangovų j÷gomis atlikta darbų už 772 
tūkst. litų, d÷l to sąnaudų žymiai daugiau, savo j÷gomis atlikta tik 4508 tūkst. litų.) 

 
            Nor÷dami išlaikyti suformuotą kvalifikuotą inžinerinį personalą, mechanizatorius, 
darbininkus buvome priversti net neturt÷dami darbų mok÷ti atlyginimus, tod÷l darbo sąnaudos n÷ra 
adekvačios pajamoms. 

Tačiau nors ir esant tokiai kritiškai situacijai, mums pavyko gauti 144 tūkst. Lt. pelną. Tą 
mes padar÷me bendru kolektyvo nusiteikimu, su viltimi, kad pavyks išgyventi tą kritinį laikotarpį. 
Valdybos pos÷džiuose buvo pastoviai nagrin÷jami klausimai: kaip išgyventi, išbristi iš kriz÷s. 

Buvome pranašesni už kitas įmones ta prasme, kad esame atsiskaitę su bankais už gautus 
kreditus. Likusi yra tik 168 tūkst. Lt. suma. Pažym÷tina, kad 2008 metais buvome skolingi bankams 



 3 

už gautus kreditus 837 tūkst. Lt. Čia lemiamą įtaką suvaidino 2008-ieji metai, kai atlikome darbų už 
15 mln. Lt. ir sugeb÷jome įvaldyti finansinius likučius. 2010 metais atsiskait÷me su bankais pagal 
grafikus. 

Per pra÷jusius metus pagrindiniai mūsų darbai buvo sutelkti polderin÷se sistemose: 
 

1. polderinių sistemų priežiūra, remontas (paprastos išlaidos) – 1 766 tūkst. Lt. 
2. polderinių sistemų rekonstrukcija (investicin÷s l÷šos) – 604 tūkst. Lt. 

 
1.5       Mechanizmų ir autoūkio parko remontai: 
                                                    
                                                                                                                                                  Litai 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 2009 m. 
Planuota 

2010 m. 
 Fakt. įvykdyta 

2011 m. 
Planas 

1. Traktoriai 102006 79021 81000 
2. Ekskavatoriai 68200 68436 65000 
3. Autogreideriai 14100 21060 20000 
4. Buldozeriai 60055 65043 55000 
5. Krovin. ir lengv. automobiliai 93105 72440 89000 

Iš viso: 337466 306000 310000 
 
 
Einant metams sensta mechanizmų parkas ir su kiekvienais metais išlaidos mechanizmų 

parko remontui nemaž÷ja. Iš lentel÷s matosi, kad per pra÷jusius metus tam išleidome 306 tūkst. Lt. 
Buvo planuota daugiau skirti remontams, bet trūko l÷šų. 

 
           2010 metais įsigijome ilgalaikio turto už 194 645 Lt. (t.sk. visureigis Toyota Land Cruiser, 
Mūller vibromechanizmas ir kt.).  
            Užbaigtas Ž. Naumiesčio mechaninių dirbtuvių remontas (pakeistas naujas stogas), kuris 
buvo prad÷tas 2008 metais. 
 

1.6       2010 metų pelningi darbai. 

 
Per pra÷jusius metus s÷kmingai ir pelningai dirbome: 
 

Šilut÷s miesto, Šyšos up÷s vagos ir senvag÷s valyme, polderių sistemų priežiūros, remonto ir 
rekonstrukcijos darbuose, pažintinio p÷sčiųjų tako „Litorina“ su laiptais nuo šlaito ir apžvalgos 
aikštele ties Olandų kepur÷s skardžiu įrengimo darbuose pajūrio regioniniame parke. 
  

2.   Įstatinis bendrov÷s kapitalas ir akcijų priklausomyb÷. 
 

2010 metais bendrov÷s įstatinį kapitalą sudar÷ paprastos vardin÷s akcijos, kurių vert÷ 
1743780,00 Lt (nominali akcijos vert÷ 1Lt). Iš jų: 81% bendrov÷s akcinio paketo valdo Valstyb÷s 
atstov÷ – Lietuvos žem÷s ūkio ministerija, t.y. – 1412898 paprastas vardines akcijas, o likusią dalį  
330882 – 89 buvę ir esami bendrov÷s darbuotojai. 

 
 

3.   Valdymo organų veikla. 
 

Bendrov÷s valdymo organai buvo steb÷tojų taryba ir valdyba. 2010-08-10 dieną Visuotinio 
akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 2 valdyba panaikinta ir  išrinkta nauja Steb÷tojų taryba: 

 
1) Petras Garnelis; 
2) Evaldas Antaniūnas; 
3) Vytautas Byla; 
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4) Šarūnas Laužikas; 
5) Rimantas Liatukas. 

 
Steb÷tojų tarybos pirmininku išrinktas Š. Laužikas. 
 

            2010 metais įvyko 7 (septyni) valdybos pos÷džiai ir 4 (keturi) steb÷tojų tarybos pos÷džiai: 
 
Valdybos pos÷džiai Steb÷tojų tarybos pos÷džiai 
  

1)  2010-02-25                                                    1)  2010-08-10 
2)  2010-03-01                                                    2)  2010-08-26 
3)  2010-04-07                                                    3)  2010-09-24 
4)  2010-05-31                                                    4)  2010-12-02 
5)  2010-07-01   
6)  2010-07-19  
7)  2010-08-04   

  
4.   Darbuotojai, jų išsilavinimas, kaita. 

 
 

Eil. 
Nr. 

Darbuotojai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

1. Administracija, 
iš jų: 
aukštasis (magistras) 
aukštesnysis  

4 
 

3 (1) 
1 

4 
 

3 (1) 
1 

4 
 

3 (1) 
1 

2. Specialistai,  
iš jų: 
aukštasis (magistras) 
aukštesnysis 

12 
 

6 (1) 
6 

12 
 

6 (1) 
6 

12 
 

7 (1) 
5 

3. Darbininkai, vairuotojai, mechanizatoriai,  
iš jų: 
aukštasis  
aukštesnysis 
vidurinis 
profesin÷s m-klos 
ne pilnas vidurinis 

109 
 
- 

14 
35 
29 
31 

71 
 
- 

13 
26 
24 
8 

65 
 
- 

15 
23 
22 
5 

Iš viso: 125 87 82 
 
 

5.   Darbų  sauga 
 

Per 2010 m. sirgo 36 darbuotojai. Iš viso sirgtos 1586 kalendorin÷s dienos (1123 darbo 
dienos). Už 2 pirmas nedarbingumo dienas 2010 metais bendrov÷s darbuotojams buvo darbdavio 
išmok÷ta nedarbingumo pašalpų už 5 103,42 Lt. 

2010 metais Profesinių ligų nebuvo užregistruotų. Bendrov÷ moka žalos atlyginimą d÷l 
anksčiau nustatytų profesinių susirgimų 10 darbuotojų. Per pra÷jusius metus išmok÷ta 58 866 litai. 

2010 metais UAB „Šilut÷s polderiai“ nebuvo nelaimingų atsitikimai darbe. 
Vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, 2010 m. UAB 

„Šilut÷s polderiai“ buvo atliktas profesin÷s rizikos vertinimas visai įmonei ir 3 darbo vietoms, 
užpildant profesin÷s rizikos nustatymo korteles.  

2010 metais daug d÷mesio ir l÷šų skirta darbuotojų saugai ir sveikatai: buvo atlikti 
darbuotojų, dirbančių galimos profesin÷s rizikos sąlygomis, 6 valandų mokymai. Jiems išduoti 
sveikatos žinių atestavimo pažym÷jimai. Pažym÷jimų galiojimo laikas- iki 2014-03-25.   
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6.  Gamybos planai ir investicijos 2011-aisiais  metais. 
 

             2011 metais planuojame atlikti darbų maždaug už 7-8 milijonus litų. Laim÷tas Ming÷s 
kaimo krantų sutvarkymo konkursas (nors teismo procesas d÷l iškirstų medžių tebevyksta), kuriame 
d÷l didel÷s konkurencijos teko mažinti atliekamų darbų apimtis, ko pasekoje, maž÷jo ir darbų kaina. 

Taip pat Uostadvario vasaros polderio rekonstrukcijos darbų konkursas.  
Pasirašyta sutartis su Latvijos kolegomis d÷l polderin÷s siurblin÷s „Tome“ renovacijos darbų 

atlikimo. 
Jau nuo metų pradžios atliekame mūsų įmonei įprastus polderinių sistemų priežiūros ir 

remonto darbus. 
Anksčiau išvardinti darbai yra vieni iš stambesnių užsakymų 2011 metais ir d÷l jų atlikimo 

jau pasirašytos sutartys. 
Be abejon÷s, tur÷dami kvalifikuotų specialistų komandą ir toliau planuojame dalyvauti 

rangos darbų atlikimo konkursuose. Did÷jant darbų apimtims, reik÷s didinti darbininkų, reikalui 
esant ir administracijos darbuotojų skaičių. 

Aišku skaudus klausimas yra įmon÷s materialin÷s baz÷s, ypač mechanizmų būkl÷, bet jeigu 
did÷s apimtys, planuojame pagal galimybes investuoti į naujos technikos pirkimą, pastatų remontą. 

 
Tokie būtų planai, trumpai, 2011 metais . 
 
 
 
 

Direktorius                                                                                                             Arūnas Jagminas 


