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UAB Upytės eksperimentinis ūkis 
Įmonės kodas 168956721,  Linininkų g. 3, Upytė, Panevėžio raj. 

 

                                             PATVIRTINTA 

                                                                                             LR Žemės ūkio ministro 

         2014 m.                         d. 

          įsakymu Nr.  

 

 

2013 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  2013 metus buvo 74,7. 

Darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje  buvo 69,  ataskaitinių metų pabaigoje – 72 

darbuotojai. 

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. 
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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:  

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

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

vertės; 

b) 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. 

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. 
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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.  

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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

 

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 

5354

a) Įsigijimo savikaina

2012 m. gruodžio 31 d. 5354

- turto įsigijimas 578 578

Pasikeitimai per 2013m.:

0

- kitiems asmenims perleistas ir 

nurašytas turtas (-)
0

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)

0 0 5932 0 5932

b) Amortizacija 

2013 m. gruodžio 31 d. 0

2012m. gruodžio 31 d. 5268 5268

Pasikeitimai per 2013 m.:

161 161

- atstatantieji įrašai (-) 0

- finansinių metų amortizacija

0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto amortizacija (-)
0

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)

0 0 5429 0 5429

c) Vertės sumažėjimas

2013 m. gruodžio 31 d. 0

2012 m. gruodžio 31 d. 0

Pasikeitimai per 2013 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 2013 m. 

gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)
0 0 0 503 0 503

2013m. gruodžio 31 d. 0
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2(1)lentelė 

                                
Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialusis turtas

Turto grupės pavadinimas
Įsigijimo 

savikaina (Lt)

Programinė įranga 5354
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2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS      1(2) lentelė 

 

 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas (Lt)

Rodikliai Žemė Pastatai 

ir 

statiniai

Mašinos ir 

įrengimai

Transpo

r-to 

priemo-

nės

Kita 

įranga, 

prietais

ai, 

įrankiai 

ir 

Nebaigta 

statyba

Kitas 

mate-

rialusis 

turtas

Iš viso

61604 0 500650 282086
Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 

31 d.
284748 1588202 1518798 4236088

a) Įsigijimo savikaina

237346 0 500650 2820862012 m. gruodžio 31 d. 284748 2806808 6155187 10266825

Pasikeitimai per 2013 m.:

1584549- turto įsigijimas 79292 79900 1743741

- perleistas ir nurašytas turtas (-) -33034 -17039 -3556 -53629

-1584549 -282086
- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
1866635 0

2013 m. gruodžio 31 d. 364040 4640409 6218048 233790 0 500650 0 11956937

b) Perkainojimas

2012 m. gruodžio 31 d. 0

Pasikeitimai per 2013 m.:

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) 

+ / (-)
0

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto perkainojimas (-)
0

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
0

0 0 0 02013 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0

c) Nusidėvėjimas

1757422012 m. gruodžio 31 d. 1218606 4636389 6030737

Pasikeitimai per 2013m.:

18933- finansinių metų nusidėvėjimas 93142 465767 577842

- atstatantys įrašai (-) 0

-3555
- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
-33034 -17030 -53619

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
0

191120 0 0 02013 m. gruodžio 31 d. 0 1278714 5085126 6554960

d) Vertės sumažėjimas

2012 m. gruodžio 31 d. 0

Pasikeitimai per 2013 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

0 0 0 02013m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0

e) Likutinė vertė 2013m. 

gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)
364040 3361695 1132922 42670 0 500650 0 5401977
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                                                                                                                                              2(2) lentelė 

 

 
Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Mašinos ir įrengimai 3873755

Turto grupės pavadinimas
Įsigijimo 

savikaina (Lt)

Pastatai ir statiniai 313093

Transporto priemonės 79046

 

 

3. FINANSINIS TURTAS 

 

 Bendrovė turi įsigijusi ŽŪK „Pienas LT“ pajų. 2013 m. pajus  buvo padidintas Bendrovės  tiksliniais 

įnašais, kurie,  nustatyti akcininkų susirinkimo protokolu .  Ataskaitiniais metais tikslinių pajinių įnašų 

įnešta 85345 Lt sumai. 

 

 

4.BIOLOGINIS TURTAS 

1 (4) lentelė 

Rodikliai Javų 

pasėliai 

Auginami ir 

penimi galvijai  

Melžiamos 

karvės 

Darbo 

arkliai  

Bitės 

 

1. Balansinė vertė 2012 m. 

gruodžio 31 d. 

66563 537533 359417 2571 917 

2. Padidėjimas dėl 

biologinio turto atsiradimo 

66978 53631    

3. Padidėjimas dėl pirkimo  11300  8000  

4. Padidėjimas dėl prieaugio  488047 220780   

5. Sumažėjimas dėl 

pardavimo 

 367091  2571  

6.Sumažėjimas dėl 

produkcijos gavimo  

65363     

7. Kiti pokyčiai 

 

 -123912 -152257   

8. 1. Balansinė vertė  2013 

m. gruodžio 31 d. 

66978 599508 427940 8000 917 

 

 

 



 

 

 11 

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

2012 m. gruodžio 31 d. 499818 734025

a) Atsargų įsigijimo savikaina

1233843

15656042013 m. gruodžio 31 d. 567727

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo 

vertės (atstatymas)

997877

2013 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

2012 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

0 997877

0 0

0 0

0 1565604

c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2013 m. 

gruodžio 31 d. (a) - (b) 567727

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
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2(6) lentelė 
Pelno paskirstymo projektas

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 3528317

Straipsniai Suma                            

(Lt)

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje2741482

3528317Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje

Pelno paskirstymas:

- į rezervą savoms akcijoms įsigyti

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 786835

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

- į privalomąjį rezervą 39342

- į kitus rezervus

Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2960523

- dividendai 528452

- kiti

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

 
 

 

 

 

7. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

1(7) lentelė 
Dotacijos, subsidijos

Iš viso: 1127611 207513 920098

198818 762573

ŽŪM susbsidijuojamos 

priemonės 166220 8695 157525

Parama ilgalaikio turto 

įsigijimui

(Lt)

Dotacijų (subsidijų) 

rūšis

Likutis 

2012 m. 

gruodžio 

31 d.

Gautos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Gautinos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Panaudotų 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Grąžintos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Likutis 

2013 m. 

gruodžio 

31 d.

961391
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8. ĮSIPAREIGOJIMAI 

1(8) lentelė 
Įmonės įsipareigojimų būklė

2013 m. gruodžio 31d. 150000 150000

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:

 2013 m. gruodžio 31 d.

 2013 m. gruodžio 31 d. 248478

2. Skolos tiekėjams:

 2013 m. gruodžio 31 d.

0878967 150000

 2013 m. gruodžio 31 d. 480489

 
 

 

 

 

9.PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

 1(9) lentelė 

 
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas

62166

Banko palūkanos 147 159

Iš viso: 62313 159

Pajų vertės pasikeitimas

Reikšmingų sumų detalizavimas

(Lt)

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Finansiniai metai Praėję 

finansiniai metai

 
 

                                                                                                                    2(9) lentelė Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas (Lt)

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos Finansiniai metai Praėję 

finansiniai metai

Palūkanos už paskolą 5375

Baudos ir delspinigiai 7 34

Iš viso: 5382 34  
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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 58298 58545

4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo 

santykiais

3) premijos

B. Apmokėjimas akcijomis

E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų 

skolų suma

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 

 

2013 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) 

         Vyr. buhalterė_____                            _________________              Irena Vaičiūnienė 

                                                                   (parašas)                                   (vardas ir pavardė)   


