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BALANSAS

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas UAB UPYTĖS EKSPERIMENTINIS ŪKIS

Juridinio asmens kodas 168956721

Juridinio asmens buveinės adresas Panevėžio r. sav. Upytės k. Linininkų g. 3

Finansinės atskaitomybės kodas 000548663013                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-30          Nr.

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

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+8+19+24) 3540166 3590976

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6+7) 1(1) 574 1079

3 I.1. Plėtros darbai

4 I.2. Prestižas

5 I.3. Patentai, licencijos

6 I.4. Programinė įranga 574 1079

7 I.5. Kitas nematerialusis turtas

8 II. MATERIALUSIS TURTAS (9+...+16) 1(2) 3459462 3558248

9 II.1. Žemė 253228 239938

10 II.2. Pastatai ir statiniai 1682957 1717615

11 II.3. Mašinos ir įrengimai 971219 1017821

12 II.4. Transporto priemonės 51408 67224

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

14 II.6. Nebaigta statyba 500650 500650

15 II.7. Kitas materialusis turtas 15000

16 II.8. Investicinis turtas (17+18) 0 0

17 II.8.1. Žemė

18 II.8.2. Pastatai

19 III. FINANSINIS TURTAS (20+21+22+23) 80130 31649

20 III.1. Investicijos į dukterines ir
asocijuotas įmones

21 III.2. Paskolos asocijuotoms ir
dukterinėms įmonėms

22 III.3. Po vienerių metų gautinos
sumos

23 III.4. Kitas finansinis turtas 80130 31649

24 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (25+26) 0 0

25 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

26 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

27 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (28+37+41+45) 3905664 3119644
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28 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

(29+35+36) 1(4), 1(5) 2313852 1637676

29 I.1. Atsargos (30+...+34) 2245018 1535956

30 I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo
gaminiai 1133887 927073

31 I.1.2. Nebaigta gamyba

32 I.1.3. Pagaminta produkcija 1111131 608883

33 I.1.4. Pirktos prekės, skirtos
perparduoti

34 I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas,
skirtas parduoti

35 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 68834 101720

36 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

37 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS (38+39+40) 665707 788315

38 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 629796 787069

39 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių
skolos

40 II.3. Kitos gautinos sumos 35911 1246

41 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS (42+43+44) 0 3000

42 III.1. Trumpalaikės investicijos

43 III.2. Terminuoti indėliai

44 III.3. Kitas trumpalaikis turtas 3000

45 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 926105 690653

46  TURTO IŠ VISO (1+27) 7445830 6710620

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

metai

47 C. NUOSAVAS KAPITALAS (48+53+54+58) 6297716 5193221

48 I. KAPITALAS (49+...+52) 1(6) 3699700 3699700

49 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 3699700 3699700

50 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas
kapitalas (-)

51 I.3. Akcijų priedai

52 I.4. Savos akcijos (-)

53 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

54 III. REZERVAI (55+56+57) 1094542 832187

55 III.1. Privalomasis 127019 55098

56 III.2. Savoms akcijoms įsigyti

57 III.3. Kiti rezervai 967523 777089

58 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (59+60) 2(6) 1503474 661334

59 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas
(nuostoliai) 1363474 537023
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60 IV.2. Ankstesnių metų pelnas
(nuostoliai) 140000 124311

61 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 1(7) 906236 1023729

62 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (63+76) 1(8) 241878 493670

63 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(64+68+69+70+74+75) 0 125000

64 I.1. Finansinės skolos (65+66+67) 0 125000

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

66 I.1.2. Kredito įstaigoms 125000

67 I.1.3. Kitos finansinės skolos

68 I.2. Skolos tiekėjams

69 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai

70 I.4. Atidėjiniai (71+72+73) 0 0

71 I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų
padengimo

72 I.4.2. Pensijų ir panašių
įsipareigojimų

73 I.4.3. Kiti atidėjiniai

74 I.5. Atidėtojo mokesčio
įsipareigojimas

75 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir
ilgalaikiai įsipareigojimai

76 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

(77+78+81+...+86) 241878 368670

77 II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų
dalis 125000

78 II.2. Finansinės skolos (79+80) 0 0

79 II.2.1. Kredito įstaigoms

80 II.2.2. Kitos skolos

81 II.3. Skolos tiekėjams 71477 73437

82 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

83 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 28117

84 II.6. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai 117533 116008

85 II.7. Atidėjiniai

86 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai 24751 54225

87  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (47+61+62) 7445830 6710620

Direktorius Audrius Zalatoris
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

4-11



PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Pilna)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas UAB UPYTĖS EKSPERIMENTINIS ŪKIS

Juridinio asmens kodas 168956721

Juridinio asmens buveinės adresas Panevėžio r. sav. Upytės k. Linininkų g. 3

Finansinės atskaitomybės kodas 000548663013                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-30          Nr.

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

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 5569045 5107710

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 3527001 3920604

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 2042044 1187106

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6) 708223 635254

5 IV.1. Pardavimo

6 IV.2. Bendrosios ir administracinės 708223 635254

7 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) 1333821 551852

8 VI. KITA VEIKLA (9-10) 21202 2419

9 VI.1. Pajamos 21202 2599

10 VI.2. Sąnaudos 180

11 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA (12-13) 40268 -17248

12 VII.1. Pajamos 43969 198

13 VII.2. Sąnaudos 3701 17446

14 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11) 1395291 537023

15 IX. PAGAUTĖ

16 X. NETEKIMAI

17 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (14+15-16) 1395291 537023

18 XII. PELNO MOKESTIS 31817

19 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (17-18) 1363474 537023

Direktorius Audrius Zalatoris
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas UAB UPYTĖS EKSPERIMENTINIS ŪKIS

Juridinio asmens kodas 168956721

Juridinio asmens buveinės adresas Panevėžio r. sav. Upytės k. Linininkų g. 3

Finansinės atskaitomybės kodas 000548663013                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-30          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 3699700
1B
1C

1D
1E
1F 45398

1G
1H 741089
1J 194011

1S 4680198

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 3699700
4B 0
4C 0

4D 0
4E 0
4F 45398

4G 0
4H 741089
4J 194011

4S 4680198

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

6-11



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 537023

9S 537023

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J -24000

10S -24000

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J

11S 0

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F 9700

12G
12H 36000
12J -45700

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 3699700
16B 0
16C 0

16D 0
16E 0
16F 55098

16G 0
16H 777089
16J 661334

16S 5193221

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 1363474

21S 1363474

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J -258979

22S -258979

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F 71921

24G
24H 967523
24J -1039444

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H -777089
25J 777089

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 3699700
28B 0
28C 0

28D 0
28E 0
28F 127019

28G 0
28H 967523
28J 1503474

28S 6297716

Direktorius Audrius Zalatoris
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Sudaroma netiesioginiu būdu)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas UAB UPYTĖS EKSPERIMENTINIS ŪKIS

Juridinio asmens kodas 168956721

Juridinio asmens buveinės adresas Panevėžio r. sav. Upytės k. Linininkų g. 3

Finansinės atskaitomybės kodas 000548663013                    Rinkinio Nr. FS0303

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-30          Nr.

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

metai

1 I. Pagrindinės veiklos pinigų
srautai

2 I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 1363474 537023

3 I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos 400605 549939

4 I.3. Po vienerių metų gautinų sumų
(padidėjimas) sumažėjimas

5 I.4. Atsargų (padidėjimas)
sumažėjimas -709062 121658

6 I.5. Išankstinių apmokėjimų
(padidėjimas) sumažėjimas 32886 10877

7 I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių
(padidėjimas) sumažėjimas

8 I.7. Pirkėjų įsiskolinimo
(padidėjimas) sumažėjimas 157273 -592192

9 I.8. Dukterinių ir asocijuotų įmonių
skolų (padidėjimas) sumažėjimas

10 I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas)
sumažėjimas -34665 22984

11 I.10. Kito trumpalaikio turto
(padidėjimas) sumažėjimas 3000 -3000

12 I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir
gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)

13 I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir
gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)

-1960 -29208

14 I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų
padidėjimas (sumažėjimas) 28117

15 I.14. Su darbo santykiais susijusių
įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

1525 -3409

16 I.15. Atidėjinių padidėjimas
(sumažėjimas)

17 I.16. Kitų mokėtinų sumų ir
įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

-29474 53991

18 I.17. Ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto perleidimo
rezultatų eliminavimas

-18499 -2599

19 I.18. Finansinės ir investicinės
veiklos rezultatų eliminavimas -40268 17248
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20 I.19. Kitų nepiniginių straipsnių
eliminavimas 99 192

21  Grynieji pagrindinės veiklos
pinigų srautai (2+...+20) 1153051 683504

22 II. Investicinės veiklos pinigų
srautai

23 II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) įsigijimas -301414 -635452

24 II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) perleidimas 18500 2600

25 II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas -48481

26 II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

27 II.5. Paskolų suteikimas

28 II.6. Paskolų susigrąžinimas

29 II.7. Gauti dividendai, palūkanos 43969 198

30 II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai

31 II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai

32  Grynieji investicinės veiklos
pinigų srautai (23+...+31) -287426 -632654

33 III. Finansinės veiklos pinigų
srautai

34 III.1. Pinigų srautai, susiję su
įmonės savininkais (35+36+37+38) -258979 -24000

35 III.1.1. Akcijų išleidimas

36 III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams
padengti

37 III.1.3. Savų akcijų supirkimas

38 III.1.4. Dividendų išmokėjimas -258979 -24000

39 III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais
finansavimo šaltiniais (40+43+48+...+51) -371194 319375

40 III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas (41+42) 0 0

41 III.2.1.1. Paskolų gavimas

42 III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

43 III.2.2. Finansinių skolų
sumažėjimas (44+45+46+47) -253701 -142089

44 III.2.2.1. Paskolų grąžinimas -250000 -125000

45 III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

46 III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos -3701 -17089

47 III.2.2.4. Lizingo (finansinės
nuomos) mokėjimai

48 III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų
padidėjimas 542695

49 III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų
sumažėjimas -117493 -80874

50 III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai
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51 III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai -357

52  Grynieji finansinės veiklos
pinigų srautai (34+39) -630173 295375

53 IV. Valiutų kursų pasikeitimo
įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui

54 V. Grynasis pinigų srautų
padidėjimas (sumažėjimas) (21+32+52+53) 235452 346225

55 VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pradžioje 690653 344428

56 VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pabaigoje (54+55) 926105 690653

Direktorius Audrius Zalatoris
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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2011 m.  AIŠKINAMASIS RAŠTAs 
 

I. BENDROJI  DALIS 

 

Įregistravimo data 

 Uždaroji akcinė bendrovė Upytės eksperimentinis ūkis  įregistruota 2001 m. birželio  mėn. 19 d.  

Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filiale. 2004 m. liepos 15 d. pakeistas 

bendrovės kodas. 

 Bendrovės pagrindinės  veiklos pobūdis - žemės ūkio produkcijos auginimas: javų , linų ir kitų kultūrų 

auginimas;  pienininkystė;  galvijų auginimas mėsai;  veislinių telyčių ir buliukų auginimas;  paslaugų 

teikimas bei kita žemės ūkio veikla.  

Kitai bendrovės veiklai priskiriama ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas, nuomos pajamos 

ir sąnaudos bei tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.  

                                                                     

 

 Finansiniai metai 

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

 

 Informacija apie Bendrovės dukterines įmones 

Bendrovė  dukterinių įmonių neturi. 

 

Bendrovės filialai ir atstovybės 

Bendrovė  nėra  įsteigusi  nei filialų , nei atstovybių.  

 

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per  2011 metus buvo 72  darbuotojai.   

Darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje  buvo 73,  ataskaitinių metų pabaigoje – 67 

darbuotojai. 
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II. Apskaitos politika 

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu,  Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos 

standartais bei kitais, buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant metines 

finansines  ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą,  t.y. numatoma, kad UAB 

Upytės eksperimentinis ūkis  artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama 

metines finansines ataskaitas:  

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas Bendrovėje pripažįstamas , kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos 

pripažinimo kriterijus:  

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

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

vertės; 

c) Bendrovė  gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Bendrovėje nustatyta , kad visas nematerialus turtas, neatsižvelgiant į  įsigijimo savikainą, turi būti 

priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui. 

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo 

atstatymą. 

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

Bendrovėje nematerialiojo turto amortizacijai nustatyta tokia likvidacinė vertė ir toks naudingas 

tarnavimo laikas: 

Grupė Tarnavimo laikas Likvidacinė vertė (Lt) 

Programinė įranga           3               0 

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo 

patirtos, sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai. 
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Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, 

pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai 

Bendrovė patiria išlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas Bendrovės apskaitoje, jei jis atitinka visus 

šiuos pripažinimo kriterijus:  

a) ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 

b)  pagrįstai  tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais   laikotarpiais; 

c) galima  patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;  

d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo 

turto savikainą, kuri yra nustatyta visoms turto grupėms 2000 Lt.  

Bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.  

UAB Upytės eksperimentiniame ūkyje  ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:  

        a) žemė; 

b) pastatai; 

c)statiniai; 

d)mašinos ir įrengimai; 

e)transporto priemonės; 

f) nebaigta statyba; 

g) kitas materialusis turtas. 

Bendrovėje ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. 

Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, 

finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės 

sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.  
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Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo turi būti pripažįstamas veiklos sąnaudomis pelno (nuostolių) 

ataskaitoje nedelsiant, nebent turtas yra apskaitomas perkainota verte. 

Bendrovėje materialiojo turto nusidėvėjimui nustatyta tokia likvidacinė vertė ir toks naudingas 

tarnavimo laikas, o nusidėvėjimas turto grupėms skaičiuojamas taikant šiuos metodus: 

Grupė Nusidėvėjimo metodas 
Tarnavimo 

laikas 

Likvidacinė 

vertė 

Žemė Neskaičiuojama   

Pastatai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 50 1 

Statiniai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 20 1 

Mašinos ir įrengimai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 3-6 1 

Transporto priemonės Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 5-10 1 

Nebaigta statyba Neskaičiuojama   

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.  

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos 

buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų 

darbų suteikiamo rezultato. 

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir 

nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė.  

Bendrovėje transporto priemonių eksploatacinės ir remonto sąnaudos priskiriamos einamojo laikotarpio 

sąnaudoms, išskyrus transporto priemonės  naujo variklio keitimą, laikant, kad tik tada pailginamas jos 

naudingo tarnavimo laikas.  

Kai Bendrovėje  apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam 

materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, arba šis turtas nurašomas. 

Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba 

nuostoliu. 

Finansinis turtas 

 

Visas finansinis turtas, išskyrus investicijas į asocijuotas įmones,  finansinėse ataskaitose parodomas 

taikant savikainos metodą.  
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Biologinis turtas 

Biologinį  turtą sudaro pasėliai, galvijų prieauglis ir penimi gyvuliai, melžiamos karvės, arkliai, bitės. 

 

Bendrovėje biologinis turtas įvertintas pasigaminimo verte, kurią sudaro gamybos išlaidos, o pirktas – 

įsigijimo verte arba grynąja galimo realizavimo verte, ta kuri iš jų mažesnė. Pasėlių savikainą sudaro 

tiesioginės ir netiesioginės auginimo išlaidos. Gyvuliai balanse parodomi  pasigaminimo savikaina.   

 

Atsargos 

Bendrovės apskaitoje, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų 

yra mažesnė. 

Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma pripažįstama to laikotarpio, kuriuo 

buvo atliekami nukainojimai, veiklos sąnaudomis. 

Atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo dėl grynosios galimo realizavimo vertės augimo, suma 

mažinamos to laikotarpio, kurio metu buvo atstatytas vertės sumažėjimas, veiklos sąnaudos. 

Nurašant sunaudotas ar parduotas atsargas taikomas FIFO metodas nuolat apskaitomų atsargų būdas. 

Gautinos sumos 

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos Bendrovės balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus 

įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sąnaudoms įvertinti yra taikomas tiesioginis abejotinų 

skolų įvertinimo būdas. 

Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.  

Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio 

abejotinų skolų sąnaudos.  

Nuosavas kapitalas 

Įstatinis kapitalas 

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

Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. 

Pasirašytas įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į 

apmokėtą dalį.  

Kiti rezervai 
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Kiti rezervai sudaromi tik Bendrovės  įstatuose nustatyta tvarka.  

Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo 

sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.  

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant 

esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; didinamas kai perkainotas turtas 

nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas. 

Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant 

esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; mažinami mažinant įstatinį kapitalą.  

Pelno paskirstymas 

Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną 

paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 

Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos, labdaros 

teikimas, tantjemų, premijų išmokėjimas  pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. 

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami Bendrovės apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles, 

kurios turės būti įvykdytos. 

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami. 

Įsipareigojimai įvertinami savikaina. 

Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudomis ar pajamomis. 

Pajamos 

Pajamos Bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos 

tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių 

grąžinimą ir nukainojimą. 

Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų 

asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama 

ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. 
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Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse 

ataskaitose tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 

Prekės laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:  

a) yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių nuosavybės 

teikiamą naudą; 

b)  nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių; 

c) tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima 

patikimai įvertinti jos dydį; 

d) sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos. 

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai 

įvertintas, ar ne,  pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra 

įvykdytos visos šios sąlygos:  

a) pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 

b) sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai 

įvertintas; 

c) tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda. 

Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama suma, lygi 

išlaidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripažįstamas. 

Sąnaudos 

Sąnaudos  pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

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

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje 

atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduotos ir kai pajamų suma gali būti 

patikimai įvertinta. 

Paslaugų teikimo sąnaudos  pripažįstamos, registruojamos Bendrovės apskaitoje ir pateikiamos 

finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas 

paslaugas. 

Bendrovėje ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama per laikotarpį suteikta parama, 

labdara išmokėtos tantjemos bei įvairios premijos.  
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Susiję asmenys 

Bendrovėje susijusiais fiziniais asmenimis  laikomi Bendrovės vadovas – direktorius ir vyriausioji 

buhalterė. 

Pobalansiniai  įvykiai 

Finansinės  ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų 

finansinių ataskaitų duomenims. 

 

III. Aiškinamojo rašto pastabos 

Aiškinamojo rašto pastabos grupuojamos pagal finansinių ataskaitų  – balanso, pelno (nuostolių), 

nuosavo kapitalo pokyčių – straipsnius.  

 

Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris yra 

nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina. 
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1. NEMATERIALUSIS TURTAS  

1(1) lentelė 
Nematerialusis turtas (Lt)

Rodikliai

Plėtros 

darbai

Prestižas Patentai, 

licencijos

Programinė 

įranga

Kitas 

nemate- 

rialusis 

turtas

Iš viso

Likutinė vertė 2010 m. 

gruodžio 31d.
1079 1079

5354

a) Įsigijimo savikaina

2010 m. gruodžio 31 d. 5354

- turto įsigijimas 0

Pasikeitimai per 2011 m.:

0

- kitiems asmenims perleistas ir 

nurašytas turtas (-)
0

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)

0 0 5354 0 5354

b) Amortizacija 

2011 m. gruodžio 31 d. 0

2010 m. gruodžio 31 d. 4275 4275

Pasikeitimai per 2011 m.:

505 505

- atstatantieji įrašai (-) 0

- finansinių metų amortizacija

0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto amortizacija (-)
0

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)

0 0 4780 0 4780

c) Vertės sumažėjimas

2011 m. gruodžio 31 d. 0

2010 m. gruodžio 31 d. 0

Pasikeitimai per 2011 m.:

0

- atstatantieji įrašai (-) 0

- finansinių metų vertės 

sumažėjimas

0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto verės sumažėjimas(-

)

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)

0 0 0 0 0

d) Likutinė vertė 2011 m. 

gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)
0 0 0 574 0 574

2011 m. gruodžio 31 d. 0
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Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupės pavadinimas
Įsigijimo 

savikaina (Lt)

Programinė įranga 3842
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                                                                                                                  1(2) lentelė 

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS 

TURTAS
Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai Žemė Pastatai 

ir 

statiniai

Mašinos ir 

įrengimai

Transpor-

to 

priemo-

nės

Kita 

įrang

a, 

prieta

isai, 

įranki

Ne- 

baigta 

statyba

Kitas 

mate-

rialusis 

turtas

Iš viso

Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 

31 d.
239938 1717615 1017821 67224 500650 15000 3558248

a) Įsigijimo savikaina

2010 m. gruodžio 31 d. 239938 2748368 5216021 227165 500650 15000 8932142

Pasikeitimai per 2011 m.:

- turto įsigijimas 13290 58440 229684 301414
- perleistas ir nurašytas turtas (-) -76100 -1822 -77922
- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
15000 -15000 0

2011 m. gruodžio 31 d. 253228 2806808 5384605 225343 0 500650 0 9170634

b) Perkainojimas

10 0

Pasikeitimai per 2011 m.:

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) 

+ / (-)
0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto perkainojimas (-)
0

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
0

2011 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Nusidėvėjimas

2010 m. gruodžio 31 d. 1030753 4198200 159941 5388894

Pasikeitimai per 2011 m.:

- finansinių metų nusidėvėjimas 93098 291284 15718 400100

- atstatantys įrašai (-) 0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
-76098 -1724 -77822

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
0

2011 m. gruodžio 31 d. 0 1123851 4413386 173935 0 0 0 5711172

d) Vertės sumažėjimas

2010 m. gruodžio 31 d. 0

Pasikeitimai per 2011 m.:

- finansinių metų vertės 

sumažėjimas
0

- atstatantys įrašai (-) 0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto verės sumažėjimas (-

)

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
0

2011 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

e) Likutinė vertė 2011 m. 

gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)
253228 1682957 971219 51408 0 500650 0 3459462
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Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Mašinos ir įrengimai 4064474

Turto grupės pavadinimas
Įsigijimo 

savikaina (Lt)

Pastatai ir statiniai 158336

Transporto priemonės 82632

 

 

3. FINANSINIS TURTAS 

 

 Bendrovė turi įsigijusi ŽŪK „Pienas LT“ pajų. 2011 m. pajus  buvo padidintas priskaitytų  dividendų 

(2884 Lt) ir  pelno dalimi (40939 Lt ). Be to, akcininkų susirinkimo protokolu nustatytas tikslinis 

pajinis įnašas  20 Lt už parduotą  perskaičiuoto pieno  toną.  Ataskaitiniais metais tikslinių pajinių įnašų 

įnešta 4658 Lt sumai. 

 

 

4.BIOLOGINIS TURTAS 

1 (4) lentelė 

Rodikliai Javų 

pasėliai 

Auginami ir 

penimi galvijai  

Melžiamos 

karvės 

Darbo 

arkliai  

Bitės 

 

1. Balansinė vertė 2011 m. 

sausio 1 d. 

56078 345084 330797 2571 917 

2. Padidėjimas dėl 

biologinio turto atsiradimo 

65363 33263    

3. Padidėjimas dėl pirkimo      

4. Padidėjimas dėl prieaugio  355318 103031   

5. Sumažėjimas dėl 

pardavimo 

 341665    

6.Sumažėjimas dėl 

produkcijos gavimo  

56078 103031 93935   

7. Kiti pokyčiai 

 

 86155 -14572   

8. 1. Balansinė vertė  2011 

m. gruodžio 31 d. 

65363 375124 325321 2571 917 
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5. ATSARGOS 

1(5) lentelė 
Atsargos (Lt)

Rodikliai Žaliavos ir 

komplek- 

tavimo 

gaminiai

Nebaigta 

gamyba

Pagamin- 

ta produk- 

cija

Pirktos 

prekės, 

skirtos 

perpar- 

duoti

Iš viso

2010 m. gruodžio 31 d. 191626 608883

a) Atsargų įsigijimo savikaina

800509

14757222011 m. gruodžio 31 d. 364591

b) Nukainojimas iki grynosios galimo 

realizavimo vertės (atstatymas)

1111131

2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0
2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

0 1111131

0 0

0 0

0 1475722
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2011 m. 

gruodžio 31 d. (a) - (b) 364591

Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas 

0

0

Įkeistų atsargų vertė

Atsargos pas trečiuosius asmenis

LIFO būdas 0

 
 

Nepaklausių,  užsigulėjusių , lėtai judančių prekių Bendrovėje nėra. 

 

 

6. NUOSAVAS KAPITALAS  

 

1(6) lentelė 
Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai Neapmokėtų 

akcijų skaišius

   1. Pagal akcijų rūšis

   1.2. Privilegijuotosios akcijos

   1.4. Specialiosios akcijos

Nominalioji 

vertė (Lt)

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

Išleistų akcijų 

skaičius

   1.1. Paprastosios akcijos 369970036997

   1.3. Darbuotojų akcijos

IŠ VISO: 0 369970036997

   1.5. Kitos akcijos

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės 

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

 
 

 



 

  

  

 14 

2(6) lentelė 
Pelno paskirstymo projektas

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų 967523

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 2470997

Straipsniai Suma                            

(Lt)

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje140000

1503474Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje

Pelno paskirstymas:

- į rezervą savoms akcijoms įsigyti

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 1363474

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

- į privalomąjį rezervą 123550

- į kitus rezervus

Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 1906607

- dividendai 440840

- kiti

- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams

 
 

 

 

 

7. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

1(7) lentelė 
Dotacijos, subsidijos (Lt)

Dotacijų (subsidijų) 

rūšis

Likutis 

2011 m. 

gruodžio 

31 d.

Gautos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Gautinos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Panaudotų 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Grąžintos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Likutis 

2012 m. 

gruodžio 

31 d.

731321

ŽŪM susbsidijuojamos 

priemonės 183610 8695 174915
Parama ilgalaikio turto 

įsigijimui 840119 108798

0

0  
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8. ĮSIPAREIGOJIMAI 

1(8) lentelė 
Įmonės įsipareigojimų būklė

2011 m. gruodžio 31d.

Kredito įstaigoms:

(Lt)

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Mokėtinų sumų skaidymas pagal 

rūšis

per vienerius 

finansinius metus

po vienerių metų, bet 

ne vėliau kaip per 

penkerius metus

po penkerių metų

Finansinės skolos:

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 

panašūs įsipareigojimai:

3. Gauti išankstiniai apmokėjimai:

Kitos skolos:

Iš viso:

 2011 m. gruodžio 31 d.

 2011m. gruodžio 31 d. 71477

2. Skolos tiekėjams:

 2011 m. gruodžio 31 d.

0241878 0

 2011m. gruodžio 31 d. 170401

 
 

 

 

 

9.PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

 1(9) lentelė 
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas

Reikšmingų sumų detalizavimas

(Lt)

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Finansiniai metai Praėję 

finansiniai metai

Pajų padidėjimas 43823

Banko palūkanos 146 198

Iš viso: 43969 198

 Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas

Iš viso: 3701 17446

Baudos ir delspinigiai 147

Banko paslaugos 210

(Lt)

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos Finansiniai metai Praėję 

finansiniai metai

Palūkanos už paskolą 3701 17089
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10. SANDORIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS 

 

 

1(10) lentelė 
Sandoriai su įmonės vadovais

2) išeitinės kompensacijos

(Lt)

Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai

Likutis finansinių 

metų pabaigoje

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 

darbo santykiais:

1) pagrindinis darbo užmokestis 58545 67915

4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su 

darbo santykiais

3) premijos

B. Apmokėjimas akcijomis

E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų 

skolų suma 44887

C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos 

paskolos
X

D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu

F. Kitos reikšmingos sumos

Vidutinis vadovų skaičius per metus 2 2 X  
 

 

 

 

11. Galimi būsimų laikotarpių įsipareigojimai ir pasižadėjimai 

 

2011 m gruodžio  31 d.  UAB Upytės eksperimentinis ūkis   nedalyvavo  jokiose  teisminėse  

procedūrose, kurios  turėtų  reikšmingos  įtakos  finansinėms  ataskaitoms.  

 

 

 

   

             Direktorius                _________________                 Audrius Zalatoris 

(įmonės administracijos vadovo       (parašas)   (vardas ir pavardė)  

pareigų pavadinimas) 

 



UAB UPYTĖS EKSPERIMENTINIS ŪKIS  2011 METŲ  METINIS PRANEŠIMAS 

 

   

         1.Bendrovės  veiklos vykdymo ir plėtros per  ataskaitinius  finansinius  metus  apžvalga 

 Bendrovės gamybos kryptys yra augalininkystė ir gyvulininkystė. Augalininkystė – tai 

vasarinių miežių ir kviečių, žieminių rugių ir kviečių bei daugiamečių žolių auginimas sėklai. 

Bendrovės laukuose sėjamos aukščiausios kategorijos sėklos, pasėlius valstybinės augalininkystės 

tarnybos specialistai aprobuoja, kad iš gauto derliaus būtų galima paruošti sėklinę medžiagą 

tolimesniam auginimui. 2011 metais gautą sėklinių javų derlių pardavėme UAB „BALTIC AGRO“, 

kurios sėklų fabrike buvo ruošiama beicuota javų sėkla. Bendrovė  atitinka sėklininkystės  ūkio  

reikalavimus  ir   yra patvirtinta kaip Lietuvos augalų dauginamosios medžiagos tiekėja.   Aukštų 

reprodukcijų sėklų dauginimą tęsime ir 2012 metais. 

2011 metais bendrovė augino: 

žieminių rugių 164,47 ha (KAPITAN, VISELLO) 

žieminių kviečių 106,13 ha (OLIVIN, SKAGEN) 

vasarinių miežių 304,84 ha (FLAVOUR, IRON ) 

vasarinių kviečių 67,93 ha (HAMLET) 

vasarinio rapso 71,00 ha 

žieminio  rapso  85,34 ha 

kukurūzų 117,84 ha 

pievos ir ganyklos 357,72 ha 

 Iš viso deklaruota 1318,41 ha.   

                      Gyvulininkystė – labai  svarbi  gamybos  šaka, o  pieno  gamyba – svarbus  ūkio  

ekonominis  rodiklis.  

 Bendrovė yra žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ narė, kuriam yra parduodamas 

pienas. Tapus kooperatyvo nare ir parduodant pieną kooperatyvui, žymiai padidėjo parduodamo 

pieno supirkimo kaina. Tai padėjo  bendrovei  išgyventi  ir  pasiekti neblogų  finansinių  rodiklių  šį 

sudėtingą ekonominiu  požiūriu laikotarpį. 2011 metais bendrovės fermose buvo laikomi 878 

galvijai, iš jų 339 melžiamos karvės. Galvijai laikomi trijose fermose, tarp kurių atstumas apie 3 

km. Ataskaitiniais metais iš vienos karvės primelžta 7536 kg pieno. Bendrovė turi teisę ženklinti 

žalią pieną sveikumo ženklu LT 01-46F.  

                       Tačiau  bendrovėje  laikomos  ne  tik  melžiamos  karvės, vystoma  ir  pieninių  bei  

mėsinių  galvijų  veislininkystė. Bendrovė  yra  patvirtinta  žalųjų  ir  Švedijos  žalmargių  galvijų  

A grupės  veislynu. Be  jų, bendrovės  fermose  yra  laikomi  dar  ir  Šarolė  veislės  mėsiniai  bei  

Simentalų  pieninės  veislės  galvijai. 



                       Stengiamasi,  kad  ūkyje  laikomi  ir  veisiami  galvijai  būtų  sveiki  ir  produktyvūs. 

Valstybinės  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos (VMVT)  reikalavimais  bei  kitais  teisės  aktais, 

galvijų  ūkis  turi  vykdyti  atnaujintą  pavojingų  ir  užkrečiamų  gyvulių ligų  kontrolės  programą  

bei  dalyvauti  gyvulių  laikymo  vietų  priežiūros  sistemoje. UAB Upytės  eksperimentinis  ūkis  

preciziškai  laikosi  šių  reikalavimų. Ūkio  galvijų  bandose  nuo  1996 m.  atliekami  reguliarūs  

tuberkuliozės, bruceliozės, enzootinės  galvijų  leukozės, infekcinio  galvijų  rinotracheito, nuo  

2000 m.  galvijų  virusinės  diarėjos  diagnostiniai  tyrimai, o  nuo  2003 m. – pradėta  vykdyti  

infekcinio  galvijų  rinotracheito  ir  galvijų  virusinės  diarėjos  likvidavimo  ir  kontrolės  

programa.  Įvertinus  programos  metu  atliktus  tyrimus, LR VMVT  direktoriaus  2003-06-04  

įsakymu  Nr.B1-502 ūkio  galvijų  bandose  suteiktas neapimtų  tuberkuliozės, bruceliozės, 

enzootinės  galvijų  leukozės, infekcinio  galvijų  rinotracheito  ir  galvijų  virusinės  diarėjos  bandų  

statusas (pažymėjimai  Nr.2A, 2B ir 2C, išduoti  2003 m. birželio 6 d.) 

2011  metų pabaigoje  bendrovėje  dirbo 67 darbuotojai, iš jų : 

 gyvulininkystėje  -  19; 

 mechanizacijos  padalinyje  -  23; 

 augalininkystėje  -  8.      

          Per  ataskaitinį  laikotarpį  iš  viso  buvo  priimta 7 ir  atleista 11  darbuotojų.         

Dirbančiųjų skaičius  kito  dėl  sezoniškumo.  

         2.Bendrovė  savų  akcijų  per  ataskaitinius  metus  neįsigijo  ir  neperleido. 

        3.Bendrovė  nėra  įsteigusi filialų  nei  atstovybių. 

        4.Ataskaitiniais  metais  iki  eilinio  visuotinio  akcininkų  susirinkimo esminių  svarbių  

įvykių  neįvyko. 

        5.Bendrovės  veiklos  planai  ir  prognozės. 

             2012 m. sieksime  paskelbti  bendrovės  galvijų  bandas  neapkrėstomis  enzootinės  galvijų  

leukozės, bruceliozės, tuberkuliozės, infekcinio  galvijų  rinotracheito, galvijų virusinės  diarėjos  

sukėlėjais  ir  vykdyti  atnaujintą  šių  ligų  kontrolės  programą. Siektinas  rodiklis: laikyti  ne  

mažiau  kaip  800 vnt. sveikos  bandos  statusą  atitinkančių  galvijų. 

             Plėtoti  efektyvią  pieno  gamybą, mėsinių  galvijų  auginimą  remiantis  geriausių  Lietuvos  

ir  užsienio  šalių  gamintojų  patirtimi. Siektinas  rodiklis: AB „Lietuvos  veislininkystė“  pasiūlyti  

ne  mažiau  kaip  10  vnt. veislinių  Švedijos  žalmargių  veislės  buliukų, Lietuvos  galvijų  

augintojams  parduoti  ne  mažiau  kaip  30 vnt. Lietuvos  žalmargių  bei  Švedijos  žalmargių  

veislės  telyčių. 

            Toliau  sieksime, kad  bendrovė  atitiktų  augalų  dauginamosios  medžiagos  tiekėjų  

reikalavimus. Vykdyti  javų, daugiamečių  žolių, pluoštinių  bei  aliejinių  augalų  sėklininkystę. 



Siektinas  rodiklis: aprobuoti  ne  mažiau  kaip  230 ha  auginamų  aukščiausių  reprodukcijų  

pasėlių. 

            Suorganizuoti  lauko  dieną „Alternatyvūs  pluoštiniai  ir  aliejiniai  augalai – technologijos  

naujovės, perspektyvos“  ir  įrengti  naujų  lietuviškų  aliejinių  linų  veislių  „Rasa“  ir  „Edita“  bei  

pluoštinių  kanapių  nuėmimo  technologijos  parodomuosius  bandymų  laukelius. Siektinas  

rodiklis: įrengti  du  parodomųjų  bandymų  laukelius  5  ha  plote. 

      Spręsime  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  darbe  klausimus. Didinsime  darbuotojų  darbo  

našumą,  įsigydami  naujos  technikos, tuo  pačiu  gerės  atliekamų  darbų  kokybė  ir  sparta.  

 

Direktorius                                                                 Audrius  Zalatoris 

 


