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 BALANSAS 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. 

TURTAS 
Pastabos 

Nr. 
2015 m. 

birželio 30 d. 
 2014 m. 

gruodžio 31 d.  

A. ILGALAIKIS TURTAS 3.1       4527907  4465697 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 3.1.1                     5184  2757 
  I.1.   Patentai, licencijos                       714  320 
  I.2.   Programinė įranga                     4470  2437 
II. MATERIALUSIS TURTAS 3.1.2               4500606  4440823 
  II.1.   Pastatai ir statiniai               3319745  3395677 
  II.2.   Transporto priemonės                   85049  99500 
  II.3.   Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai               1095812  945646 
III. FINANSINIS TURTAS   - - 
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS                   22117                  22117  
  IV.1.   Atidėto mokesčio turtas                  22117                  22117  

B. TRUMPALAIKIS TURTAS       1183081 1095347 

I. 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 

                286865  217504 

  I.1.   Atsargos  3.2               245722  186136 
    I.1.1.     Žaliavos ir komplektavimo gaminiai                 245000  185412 
    I.1.2.     Pirktos prekės, skirtos perparduoti                       722  723 
    I.1.3.     Ilgalaikis turtas, skirtos parduoti    1 
  I.2.   Išankstiniai apmokėjimai                  41143  31368 
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS                515655  322837 
  II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas 3.3                450726  315500 
  II.2.   Kitos gautinos sumos                   64929  7337 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS   - - 
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 3.4  380561               555006  

  TURTO IŠ VISO:   5710988      5561044  
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NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pastabos 

Nr. 
2015 m. 

birželio 30 d. 
 2014 m. 

gruodžio 31 d.  
C. NUOSAVAS KAPITALAS  4581252      4564606  
I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS  3366103             3366103  
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)   -  
III. REZERVAI 3.5 380053             1032057  
 III.1.   Privalomasis 3.5 336610               336610  
 III.2.   Kiti rezervai 3.5 43443               695447  
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  835096               166446  
  IV.1.   Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  99869               166446  
  IV.2. Ankstesnių  metų pelnas (nuostoliai)  735227  

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 3.6   

E. MOK ĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

      1129736  996438 

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR  
  ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 428754 289049 

  I.1. Finansinės skolos 3.7 406315 266610 

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

 406315 266610 

    I.1.2. Kredito įstaigoms  - - 
  I.4. Atidėjimai  22439                 22439  
    I.4.1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų  22439                 22439  

II. 
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS 
IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 700982               707389  

  II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis                262929                464140 

     II.1.1 
Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 

               103676                140103 

     II.1.2 Kredito įstaigoms                159253  324037  
  II.3. Skolos tiekėjams 3.8 115896 70310 
  II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai  666 4637 
  II.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3.9 252238 124405 

  II.6. 
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

 69253 43897 

  NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIM Ų IŠ VISO: 

  5710988 5561044 
 
 
 
 
 
 

Direktorius          Saulius Savickis 
 
          

Vyr. finansininkė         Asta Urbonienė 
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 
 
 

Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 

 

2015 m. 
birželio 30 d. 

 

2014 m. 
birželio 30 d. 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 3.11 1972403 1952382 
II.  PARDAVIMO SAVIKAINA 3.12 1464312 1476486 

III.  BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   508091 475896 
IV.  VEIKLOS SĄNAUDOS   385345 408643 

  IV.1   Bendrosios ir administracinės   385345 408643 
V. TIPIN ĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)   122746 67253 

VI.  KITA VEIKLA 3.13  1984 933 
  VI.1.   Pajamos   2007 22444 
  VI.2.   Sąnaudos   23 21511 

VII.  FINANSINĖ IR INVESTICIN Ė VEIKLA 3.13 (6528) (4733) 
  VII.1.   Pajamos     
  VII.2.   Sąnaudos   6528 4733 

VIII.  
ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)   118202 63453 

XI.  
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIM Ą 

            118202  63453 
XII.  PELNO MOKESTIS               18333  10100 

XIII.  GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)               99869  53353 
 
 

    

     
Direktorius                                                        Saulius Savickis 

  
 
 
 

 

Vyr. finansininkė         Asta Urbonienė 
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 NUOSAVO KAPITALO POKY ČIŲ ATASKAITA 
 

Kiti rezervai 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai 
Įmonės 

savininko 
kapitalas 

Privalo- 
masis 

rezervas 

Darbuotojų 
premijoms ir 
pašalpoms, 
socialinėms 

ir 
kultūrinėms 
priemonėms 

Kitiems 
tikslams 

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

Iš viso 

1 Likutis 2013-12-31 3366103 336610 100930 503436 182162 4489241 

2 
Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) 

    53353 53353 

3 Likutis 2014-06-30 3366103 336610 100930 503436 235515 4542594 

4 
Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) 

- - - - 113093 113093 

5 Sudaryti rezervai - - 78653 616794 (695447) - 

6  
Į valstybės biudžetą 
mokama įmonės 
pelno dalis 

- - - - (91080) (91080) 

7 Panaudoti rezervai - - (100930) (503436) 604366 - 

8 Likutis 2014-12-31 3366103 336610 78653 616794 166446 4564606 

9 
Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) 

    99869 99869 

10 Sudaryti rezervai   43443  (43443) - 

11 
Į valstybės biudžetą 
mokama įmonės 
pelno dalis 

    (83223) (83223) 

12 Panaudoti rezervai   (78653) (616794) 695447 - 

13 Likutis 2015-06-30 3366103 336610 43443 - 835096 4581252 
 
 

Direktorius          Saulius Savickis 
 
Vyr. finansininkė         Asta Urbonienė 
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 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
 

Eil. Nr. Straipsniai 
Pasta-
bos 
Nr. 

2015 m.  
birželio 30 d. 

2014 m.  
birželio 30 d. 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai     
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)   2271760 2303921 

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų    2248417 2267398 

I.1.2. Kitos įplaukos   23343 36523 

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos   (1936210) (1990222) 

I.2.1. 
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su 
PVM) 

  
(804052) (874843) 

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais   (824171) (803150) 

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai   (300092) (304516) 

I.2.4. Kitos išmokos   (7895) (7713) 

  Grynieji pagrindin ės veiklos pinigų srautai   335550 313699 

II. Investicin ės veiklos pinigų srautai     
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas    (357622) (104234) 
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas     

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai   (357622) (104234) 

III. Finansin ės veiklos pinigų srautai     

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   (83223) (91081) 

III.1.1. Pelno įmoka į biudžetą  (83223) (91081) 

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais   (69150) (147547) 

III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas    200158 61863 

III.2.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų padidėjimas   200158 61863 

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas   (269308) (209410) 

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas 3.7  (164784) (164784) 

III.2.2.2. Sumokėtos palūkanos  3.7  (139) (1397) 

III.2.2.3. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai    (104385) (43229) 

  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   (152373) (238628) 

IV. Valiut ų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 
pinigų ekvivalentų liku čiui 

   (83) 

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)   (174445) (29246) 

VI. Pinigai ir pinig ų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   555006 318698 

VII. Pinigai ir pinig ų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje   380561 289452 
 
 
 
 

Direktorius          Saulius Savickis 
 

 
Vyr. finansininkė          Asta Urbonienė 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Bendrieji duomenys apie įmonę 
1.1. Įmonės įregistravimo data. 

Valstybės įmonė “Pieno tyrimai” Kauno miesto savivaldybėje įregistruota 1993m. spalio mėn. 
15 d., įmonės kodas 233816290, buveinė Radvilų Dvaro g.31, Kaunas. 

1.2. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius, dukterinių ir asocijuotų įmonių pavadinimai ir 
buveinės. 

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių, asocijuotų ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės)  
sutartį kontroliuojamų įmonių valstybės įmonė “Pieno tyrimai” neturi. 

1.3. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. 

Valstybės įmonė “Pieno tyrimai” veikia pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą. 
Valstybės įmonės “Pieno tyrimai” visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o įmonė jai 
perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises 
ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. 

VĮ “Pieno tyrimai” įdiegta tarptautinius standartus atitinkanti vadybos sistema. Įmonė 
akredituota Lietuvos Nacionaliniame akreditacijos biure, kuris patvirtino įmonės laboratorijos 
kompetenciją atlikti žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimus pagal standartą LST 
EN ISO/IEC 17025:2005 “Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami 
bendrieji reikalavimai”. Akreditacijos sritis – žalio pieno cheminiai, fizikiniai ir mikrobiologiniai 
tyrimai. 

Įmonės pagrindinis veiklos tikslas ir pobūdis – užtikrinti nešališką, tikslų, greitą žalio pieno 
mėginių ištyrimą. Įmonės pieno mėginių tyrimų paslaugomis naudojasi pieno supirkėjai, perdirbėjai, 
pieno gamintojai, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, UAB “Gyvulių produktyvumo 
kontrolė”, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VŠĮ „Ekoagros“ 
ir kt. institucijos bei mokslo ir/ar mokymo įstaigos. Įmonės pagrindinė veikla: 

• atlieka sudėties ir kokybės tyrimus pieno žaliavos saugos ir kokybės stebėsenai bei 
kontrolei ir atsiskaitymui už superkamą pieną; 

• atlieka Lietuvos Respublikos kontroliuojamų karvių pieno sudėties bei kokybės 
tyrimus; 

• kaupia, archyvuoja, apdoroja ir analizuoja pieno perdirbimo įmonių superkamo pieno 
sudėties ir kokybės duomenis, pateikia ištirtų pieno mėginių rezultatų analizę bei 
statistinius duomenis kontroliuojančioms įstaigoms; 

• formuoja jungtinius pieno mėginius karvių ligų tyrimui ir perduoda juos Nacionaliniam 
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui; 

• atlieka mastitų sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymą pieno mėginyje; 
• nustato tetraciklinų ir chloramfenikolio likučius piene; 
• atlieka karvės veršingumo nustatymo tyrimus; 
• atlieka kitas paslaugas, susijusias su pieno pieno tyrimų atlikimu. 
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Šalyje veikianti vieninga žalio pieno sudėties, kokybės vertinimo ir saugos stebėsenos sistema 
ir tyrimų atlikimas centrinėje akredituotoje laboratorijoje Valstybės įmonėje “Pieno tyrimai” atitinka 
pasaulinę praktiką bei pagrindinių ES norminių dokumentų reikalavimus: yra nešališka, vieninga, 
išvengta interesų konflikto. Ši sistema įgyvendina pieno gaminius vartojančiųjų sveikatos saugos 
interesus ir yra būtina eksporto sąlygoms sudaryti bei užtikrina pastovų ir tolygų pieno žaliavos 
sudėties ir kokybės vertinimą visiems, gaminantiems pieną, teisingą atsiskaitymą už parduodamą 
pieną. 

1.4. Įmonės savininko kapitalo pakitimai. 

VĮ “Pieno tyrimai” savininko kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3 366 103 Eur 
ir per ataskaitinį laikotarpį nekito. 

1.5. Į valstybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis. 

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis įmonė moka 
50 proc. grynojo pelno į valstybės biudžetą.  Įmonės pelno įmokų mokėjimas: 

 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Grynojo 
pelno suma 

Pelno įmokos į 
valstybės biudžetą 

suma 

Sumokėjimo 
terminas 

Sumokėjimo 
data 

2013 m.  182.161 91.081 2014.05.30 2014.05.22 

2014 m.  166.446 83.223 2015.05.30 2015.05.06 

1.6.Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius. 

Įmonėje per pirmą 2014 ir 2015 metų pusmetį dirbo atitinkamai 140,0 ir 142,0 žmonių.  

2. Apskaitos principai 
2.1. Ataskaitų parengimo pagrindas. 

 Šios VĮ “Pieno tyrimai” tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, 
pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais, kurių nuostatos 
įgyvendina Europos Sąjungos direktyvas, reglamentuojančias finansinių ataskaitų sudarymą ir kurie 
yra parengti remiantis Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), priimtais Europos 
Komisijos reglamentais taikymui ES šalyse tiek kiek jų taikymas leistų finansinėse ataskaitose tikrai ir 
teisingai parodyti įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus. 

Finansiniai VĮ “Pieno tyrimai” metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Finansinėse ataskaitose visos sumos apskaitytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos eurais. 
2014 metų atitinkamo laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys buvo išreikšti tuo metu galiojusia 
nacionaline valiuta litais. Litas susietas su bazine valiuta euru santykiu 3,45280 lito už 1 eurą, todėl 
duomenys perskaičiuoti į eurus naudojantis šiuo kursu. 
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2.2. Apskaitos principai. 

Apskaitos principai, kuriais vadovaujantis buvo parengta ši tarpinė finansinė informacija, 
suderinti su apskaitos principais, kuriais vadovaujantis buvo parengtos metinės finansinės ataskaitos 
už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir kurie pateikti metinių finansų atskaitų rinkinio už 
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus aiškinamajame rašte.  

Įmonė apskaitos tvarką ir finansinės ataskaitas rengia, atsižvelgiant dar ir į valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatas, reglamentuojančias valstybės valdomų 
įmonių informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, 
metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių 
pateikimą. Atsižvelgiant į tai, kad Skaidrumo gairių nuostatos, tarp jų nuostata dėl valstybės įmonių 
apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS), remiasi principu „laikykis arba 
paaiškink“, VĮ „Pieno tyrimai“ toliau apskaitą tvarko pagal Verslo apskaitos standartus (VAS). 
Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS) įmonėje netaikomi, nes TAS taikymas įmonei ir jos 
vartotojams neaktualus, įmonės finansinės ataskaitos nėra pateikiamos ar gali būti reikalingos 
tarptautinio masto vartotojams, įmonė, atsižvelgiant į valdomo turto vertę ir uždirbamų pajamų dydį, 
yra priskirta mažiausiųjų valstybės valdomų įmonių kategorijai. 

 

3. Aiškinamojo rašto pastabos 

3.1. Ilgalaikis turtas. 

3.1.1. Nematerialusis turtas. 

 
Patentai, 
licencijos 

Programinė 
įranga Iš viso 

Likutin ė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 320 2.437 2.757 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina    

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 3.119 109.082 112.201 

  Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:    
 –  turto įsigijimas 500 2.828 3.328 
 –  kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)  562 562 
  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)     0 
Laikotarpio pabaigoje 3.619 111.348 114.967 

b) Amortizacija    

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2.799 106.645 109.444 

  Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:    
 –  amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 106 794 900 
 –  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)  561 561 
  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)     0 
  Laikotarpio pabaigoje 2.905 106.878 109.783 

c) Likutin ė vertė laikotarpio pabaigoje (a) - (b) 714 4.470 5.184 
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3.1.2. Materialusis turtas. 
 

 

 
Pastatai ir 
statiniai 

Trans-
porto 

priemonės  

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Iš viso 

Likutin ė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 3.395.677 99.500 945.646 4.440.823 

a) Įsigijimo savikaina     

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 4.646.579 461.114 5.599.634 10.707.327 

  Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:     
 –  turto įsigijimas 14.066  297.031 311.097 
 –  perleistas ir nurašytas turtas (-)  29.203 369.718 398.921 
  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)       0 
  Laikotarpio pabaigoje 4.660.645 431.911 5.526.947 10.619.503 

b) Nusidėvėjimas     

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1.250.902 361.614 4.653.988 6.266.504 

  Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:     
 – ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas 89.998 14.450 146.258 250.706 

 – 
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) 

 29.202 369.111 398.313 

  – perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)       0 
  Laikotarpio pabaigoje 1.340.900 346.862 4.431.135 6.118.897 

c) Likutin ė vertė laikotarpio pabaigoje (a) - (b)  3.319.745 85.049 1.095.812 4.500.606 

     

VĮ "Pieno tyrimai"  visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o įmonė jai perduotą ir 
jos įsigytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise 

Turto perkainojimo metodai VĮ "Pieno tyrimai" nebuvo taikyti. 

 

Įmonė moka lizingo įmokas už įsigytus mėginių surinkimo automobilius ir pieno tyrimų 
įrangą. Informacija apie lizingo būdu įsigytą turtą: 
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2015.06.30 2014.12.31 

 
Trans-
porto 
prie-
monės 

Kita 
įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Trans-
porto 
prie-
monės 

Kita 
įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Likutin ė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 60.082 414.565 40.748 240.570 

a) Įsigijimo savikaina     

 - Praėjusių finansinių metų pabaigoje 78.223 481.045 48184 263265 
 - Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai + / (-) 0 183.800 30.039 217.780 
 – turto įsigijimas  183.800 30.039 217.780 
  Laikotarpio pabaigoje 78.223 664.845 78.223 481.045 

b) Nusidėvėjimas     

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 18.141 66.480 7.436 22.695 
  Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai: 6.532 40.854 10.705 43.785 
 –  finansinių metų nusidėvėjimas 6.532 40.854 10.705 43.785 
  Laikotarpio pabaigoje 24.673 107.334 18.141 66.480 

c) Likutin ė vertė laikotarpio pabaigoje (a) - (b)  53.550 557.511 60.082 414.565 

 
VĮ “Pieno tyrimai” turtas įkeistas AB SEB bankui, gaunant kreditą laboratorijos pastato 

rekonstrukcijai: 
 
 

 2015.06.30 Įkeitimo pabaigos data 

Pastatas ir statiniai 3.319.745 2016.01.16 

3.2. Atsargos. 

    2015.06.30 2014.12.31 
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai: 245.000 185.412 
 - įvairios medžiagos ir priemonės tyrimų atlikimui 86.007 64.021 
 - reagentai 100.477 61.311 
 - atsarginės dalys 41.425 44.100 
 - inventorius ir kitos įvairios atsargos 15.456 13.841 
 - kuras ir tepalai 1.294 1.343 
 - medžiagos (alkoholis) 341 796 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti 722 723 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti  1 
Iš viso 245.722 186.136 
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3.3. Pirkėjų skolos. 

Pirkėjų skolas ataskaitiniu laikotarpiu sudarė: 

 2015.06.30 2014.12.31 
Pirk ėjų skolos už atliktus pieno kokybės ir sudėties tyrimus 
ir su jais susijusias paslaugas: 438.232 306.139 
Už tyrimus ir paslaugas gyvulių produktyvumo kontrolei 118.990 103.649 
Už tyrimus pieno saugos ir kokybės stebėsenai 83.747 0 
Už tyrimus ir paslaugas pieno supirkėjams  217.616 190.788 
Už mėginių formavimą karvių ligų tyrimui 5.728 7.812 
Už tyrimus ir paslaugas kitiems pirkėjams 12.151 3.890 
Nerezidentų pirk ėjų skolos  5.345 4.200 
Pirk ėjų skolos už kitas paslaugas ir pardavimus: 7.149 5.161 
Už valgyklos nuomą ir su ja susijusias paslaugas 5.858 2.784 
Už vienkartinių indelių plastiko laužą 1.291 2.377 

Iš viso 450.726 315.500 

Skolos, kurios yra uždelstos mažiau nei 360 dienų nėra laikomos nuvertėjusiomis, jeigu nėra 
gautos informacijos apie nemokumą ar kitos neigiamos informacijos. Pradelstos pirkėjų skolos: 

 

  iki 30 31 - 60 61 -180 
181 ir 

daugiau 
Iš viso 

pradelsta 
Pirkėjų skolos už atliekamus pieno kokybės ir 
sudėties tyrimus ir su jais susijusias paslaugas 

10.571 102 5 1.443 12.121 

Pirkėjų skolos už kitas paslaugas ir pardavimus 950 961 997 0 2.908 

Iš viso 11.521 1.063 1.002 1.443 15.029 

3.4. Pinigai. 

  2015.06.30 2014.12.31 

Grynieji pinigai kasoje 2.822 611 

Pinigai banko sąskaitose 377.739 553.759 

Pinigai banko sąskaitose užsienio valiuta 0 636 

Iš viso 380.561 555.006 

3.5. Rezervai. 

Privalomasis rezervas sudaromas vadovaujantis valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 
reikalavimais. Privalomojo rezervo dydis turi būti lygus 10 proc. įmonės savininko kapitalo dydžio. 
Įmonės privalomasis rezervas sudaro 336 610 Eur ir atitinka šio įstatymo nustatytą dydį. Šį rezervą 
galima būtų panaudoti nuostoliams padengti, jeigu tokie susidarytų. 

Kitus rezervus sudaro 43 443 Eur suma, skirta darbuotojų premijoms ir pašalpoms, 
socialinėms ir kultūrinėms priemonėms finansuoti. 
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2015 m. balandžio 24 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-324 patvirtintas 2014 m. pelno 
(nuostolių) paskirstymas, kuriuo remiantis buvo sudaryti šie rezervai: 

Rezervų pavadinimas 
Rezervų 
likutis  

2013-12-31 

Pervedi-
mai iš 

rezervų į  
2013 m. 
pelno 
paskir-
stymą 

Pervesta į 
rezervus, 
po 2013 
m. pelno 
paskirs-
tymo  

Rezervų 
likutis  

2014-12-31 

Pervedi-
mai iš 

rezervų į 
2014 m. 
pelno 

paskirs-
tymą  

Pervesta 
į 

rezervus, 
po 2014 
m. pelno 
paskirs-

tymo 

Rezervų 
likutis 

2014-06-30 
(5-6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Privalomasis 
rezervas 

336.610     336.610  0 336.610 

Kiti rezervai: 604.366 604.366 695.447 695.447 695.447 43.443 43.443 
Darbuotojų 
premijoms, 
socialinėms 
kultūrinėms reikmėms 
ir kt. tikslams 

100.930 100.930 78.653 78.653 78.653 43.443 43.443 

Ilgalaikių finansinių 
įsipareigojimų 
dengimui 

363.673 363.673 386.279 386.279 386.279 0 0 

Ilgalaikio turto 
įsigijimui 

139.763 139.763 230.515 230.515 230.515 0 0 

Rezervai, iš viso: 940.976 604.366 695.447 1.032.057 695.447 43.443 380.053 

3.6. Dotacijos, subsidijos. 

Per 2015 m. ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., įmonė atliko žalio pieno 
riebalų tyrimus superkamo pieno kvotų administravimo reikmėms. Ši priemonė finansuojama 2015 m. 
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) lėšomis. Kompensuojamos 
išlaidos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 17 347,29 Eur ir yra apskaitytos kaip pajamų dotacija. Pagal šią 
priemonę, kaip ir buvo numatyta sutartyje, tyrimų ir paslaugų kvotų administravimo reikmėms 
nebeatliekame nuo 2015 m. balandžio 01 d. 

Įmonė bendrai su kitais partneriais dalyvavo įgyvendinant projektą „Maisto ir veterinarijos 
srities elektroninės paslaugos“, finansuojamą pagal Ekonomikos augimo  veiksmų programos 3 
prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Pažangios elektroninės 
paslaugos“. Šio projekto įgyvendinimo išlaidos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3 546,01 Eur ir yra 
apskaitytos taip pat kaip pajamų dotacija. Projektas baigtas 2015 m. birželio 30 d. 

Dotacijų (subsidijų) 
rūšis 

Likutis  
2014 m. 

gruodžio 31 d. 

Gautos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Likutis  
2015 m.  

birželio 30 d. 

Pajamų  0 20.893 20.893 0 
Iš viso 0 20.893 20.893 0 
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3.7. Finansinės skolos. 

Pradelstų finansinių įsipareigojimų kredito ir lizingo įstaigoms įmonė neturi. 

Įmonė pasinaudojo ilgalaikiu kreditu rekonstrukcijos darbams iš AB SEB banko, pritaikant pastatą 
pieno tyrimų laboratorijai. Informacija apie ilgalaikį kreditą: 

Mokėjimų vykdymas (pradžia/pabaiga) 2006.06.01/2016.01.16 

Bendra gauta paskolos suma 3.152.826 

Palūkanų norma, proc.:  

 Marža 0,098 

 Kintama dalis VILIBOR 1 mėn. 

Įmonės įsiskolinimą kredito įstaigoms, atlikus mokėjimus dėl ilgalaikės banko paskolos per 
ataskaitinį laikotarpį, sudarė: 

    2015.06.30 2014.12.31 

Sumokėta palūkanų 139 1.684 

Grąžinta paskolos per ataskaitinį laikotarp į 164.784 329.568 

Įsipareigojimo kredito įstaigoms likutis iš viso 159.253 324.037 

t.sk.: per vienerius metus 159.253 324.037 

 po vienerių metų 0 0 

Vidutin ė palūkanų norma, proc. 0,11 0,32 

 Įmonė lizingo būdų yra įsigijusi  tris automobilius pieno mėginių surinkimui ir įvairios įrangos 
pieno tyrimams atlikti (somatinių ląstelių skaičiuotuvai, pieno analizatorius, krioskopas užšalimo tyrimams 
atlikti, inkubatoriai ir kt. įranga). Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė lizingo būdu įsigijo įrangą, skirtą užšalimo 
temperatūros tyrimui atlikti, somatinių ląstelių skaičiuotuvą ir titratorių, dėl kurių įsigijimo lizingo 
įsipareigojimai padidėjo 200 158 Eur. Įmonės lizingo įsipareigojimai: 

Lizingo paskirtis  
Tyrimo įrangos 
įsigijimas 

Automobilių mėginių 
surinkimui įsigijimas 

Mokėjimų vykdymas (Pradžia/pabaiga) 2013-04/2019-11 2012-10/2017-04 

Pradinė lizingo įsipareigojimų  suma pagal sutartis 804.461 94.650 

Palūkanų norma, proc. 3,0 2,90-3,55 

 Dėl per ataskaitinį laikotarpį atlikta mokėjimų, įmonės lizingo įsipareigojimus sudarė: 

    2015.06.30 2014.12.31 

Sumokėta lizingo palūkanų 6.450 7.632 
Lizingo įmokos per ataskaitinį laikotarp į 222.796 84.407 
Lizingo įsipareigojimų likutis iš viso 509.991 406.713 
t.sk.: per vienerius metus 103.676 140.103 
 po vienerių metų 406.315 266.610 
Palūkanų likutis 29.190 22.791 
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 3.8. Skolos tiekėjams. 

Pradelstų skolų tiekėjams įmonė neturi. Skolas tiekėjams sudaro: 
 

Skolos tiekėjams 2015.06.30 2014.12.31 

 Už tyrimo medžiagas ir priemones 66.619 9.096 

 Už degalus 11.035 11.055 

 Už elektros energiją 10.071 14.014 

 Už draudimo paslaugas 4.311 9.369 

 Už autoremonto paslaugas 4.051 2.660 

 Už tyrimo reagentus 3.860 2.186 

 Už vienkartinius indelius 3.667 1.682 

 Už pastato priežiūrą, remontą 2.317 4.179 

 Už šildymo energiją 787 10.044 

 Už ryšio paslaugas 692 926 

 Už vandenį 501 654 

  Kitos skolos 7.985 4.445 

 Iš viso 115.896 70.310 

3.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 

  2015.06.30 2014.12.31 

Sukaupti atostoginiai 102.343 102.343 

Mokėtinas darbo užmokestis 63.739 - 

Gyventojų pajamų mokestis 15.181 - 

Socialinio draudimo mokestis 48.672 - 

Garantinio fondo įmokos 241 - 

Kaupiniai išeitinėms išmokoms 22.062 22.062 

Iš viso 252.238 124.405 

3.10. Neapibrėžtieji ir nebalansiniai įsipareigojimai. 

- Įsipareigojimai pagal nuomos sutartis: 

 Įmonė nuomojasi lengvuosius automobilius. Būsimos bendros nuomos įmokos pagal sutartis 
yra šios: 

  
Nuomojamo 

turto įsigijimo 
vertė 

Nuomos mokesčio 
dydis, (be PVM)  

per mėn. 

Nuomos 
laikotarpiai 

Nuomojami lengvieji automobiliai 104.701 1.881 2013 m. - 2017 m. 
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- Informacija apie panaudos būdu naudojamą turtą. 

 

 Panaudos laikotarpis Vertė 

Žemės sklypo nuoma Radvilų g.31, Kaunas iki 2075 m. birželio 30 d. 17.597  

Įvairūs įrengimai neterminuota 114 

 
- Informacija apie išnuomotą turtą 

  Išnuomoto turto 
įsigijimo vertė 

Nuomos 
mokesčio dydis 

 (be PVM) 
Nuomos laikotarpiai 

Valgyklos patalpos 492 175 134 iki 2018 m. gruodžio 01 d. 
 

 
Suteiktų arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtų įmonės garantijų įmonė neturi. 

 

3.11. Pajamos. 

Pardavimų pajamos pagal paslaugų paskirtį ir pobūdį, atsižvelgiant į užsakovus: 
 

  2015.06.30 2014.06.30 

 Pieno sudėties ir kokybės tyrimai:  1.708.086 1.689.932 

Pagal pieno supirkimo taisyklių reikalavimus atliekami tyrimai 1.005.222 1.016.322 
ŽŪM vykdomos programos 421.870 411.533 

Pieno supirkėjai 466.735 490.010 
iš 
jų: 

Pieno pardavėjai (gamintojai) 116.617 114.779 

Tyrimai, atliekami gyvuli ų produktyvumo kontrolei 484.975 463.507 
Tyrimai ir paslaugos tiesiogiai parduodantiems pieną ir jo produktus 3.203 3.103 
Pieno tyrimai užsakovams pageidaujant 214.686 207.000 

Papildomi tyrimai per bendrą sistemą 130.060 90.742 

Tyrimai ir paslaugos Latvijos ūkiams 24.525 25.277 
iš 
jų: 

Papildomi tyrimai (EKA ir komercinės sutartys) 60.100 90.981 

Kiti pieno tyrimai, paslaugos ir pardavimai:  264.317 262.450 
Mėginių surinkimas iš gamintojų 64.566 63.753 

Vienkartiniai indeliai  71.978 76.960 

Mėginių formavimas ligų tyrimui 14.818 31.534 

iš 
jų: 

Chloramfenikolio nustatymas 13.966 15.218 
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Tetraciklino tyrimas 2.473 2.497 

Inhibitorinių mdžiagų tyrimas ROSA metodu 467 835 

Karvių veršingumo nustatymo tyrimai 3.319 6 

Kalibraciniai mėginiai    7.720 7.284 

Kontroliniai mėginiai               23.932 21.622 

Mastito sukėlėjų nustatymas 33.061 14.250 

Tarplaboratoriniai tyrimai ir tyrimai pamatiniais metodais        1.294 1.280 

Kiti pardavimai (etiketės, br. kodai, dėžutės ir pan.) 26.722 27.211 

Iš viso tipinės veiklos pajamų 1.972.403 1.952.382 

3.12. Sąnaudos. 

Įmonės sąnaudos pagal jų pobūdį: 

    2015.06.30 2014.06.30 

1. KINTAMOS 539.222 530.883 

1.1. Gamybos tiesioginės kintamos 539.222 530.883 
 Tyrimo medžiagos ir priemonės 315.693 313.700 

 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 223.529 217.183 

2. PASTOVIOS 1.309.195 1.354.246 

2.1. Gamybos tiesioginės pastovios 925.090 945.603 
 Transportas (kuras, remontas ir eksploatacija ir kt. sąnaudos) 85.631 91.366 

 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 508.330 486.820 

 Gamybinių patalpų ir įrengimų  nusidėvėjimas 203.054 211.953 

 Gamybinių įrengimų eksploatacija 56.622 88.651 

 Komunaliniai patarnavimai, nuoma ir kt. patalpų išlaikymo  51.814 63.436 

 Administravimo priemonės: kanc., pašto, telefono, komandir. ir kt. 14.382 15.476 

 
Kitos (draudimas, reklama, mokesčiai,  inventorius, tech. priežiūra, 
prenumerata ir kt.) 

21.248 17.380 

 Išlaidų kompensavimas -15.991 -29.479 

2.2. Bendrosios, administracinės sąnaudos ir mokesčiai priskiriami 
sąnaudoms 385.345 408.643 

 IŠ VISO 1.849.657 1.885.129 

 

3.13. Kitos ir finansinės veiklos sąnaudos. 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro: 
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  2015.06.30 2014.06.30 

a) Finansinės veiklos pajamos 0 0 

b) Finansinės veiklos sąnaudos 6.528 4.733 
Palūkanos už paskolas 139 1.107 

Lizingo palūkanos 6.450 3.714 

Paskolos aptarnavimo išlaidos - 291 

Valiutos kursų skirtumų suma pripažinta sąnaudomis 90 91 

Kompensuotos išlaidos -151 -470 

c) Finansinės veiklos rezultatas (a - b) -6.528 -4.733 

Kitos veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro: 

  2015.06.30 2014.06.30 

a) Kitos veiklos pajamos 2.007 22.444 
Įvairūs mokymai, perduodant praktinę patirtį 463 22.100 

Pelnas pardavus naudotą ilgalaikį turtą 1.513  

Metalo laužo pardavimas - 292 

Kitos pajamos 31 52 
b) Kitos veiklos sąnaudos 23 21.511 
Mokymų rengimo savikaina 22 21.511 
Kitos sąnaudos 1   

c) Kitos veiklos rezultatas (a - b) 1.984 933 
 

3.14. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas 
turtas bei suteiktos garantijos.  

Per ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis 2002 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimo Nr.1341 „ Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, 
uždarųjų akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų darbo 
apmokėjimo“ reikalavimais, įmonės direktoriui ir vyriausiajam finansininkui buvo išmokėtos su darbo 
santykiais susijusios išmokos:  

    2015.06.30 2014.06.30 

Per ataskaitinį laikotarp į apskaičiuotos sumos vadovams, 
susijusios su darbo santykiais: 24.172 25.303 

       - pagrindinis darbo užmokestis (pastovioji dalis) 12.164 12.625 

       -  pagrindinis darbo užmokestis (kintama dalis) 9.123 8.461 

       -  kasmetinės atostogos ir kiti nedarbingumai 2.885 1.925 

       -  materialinis skatinimas 0 2.292 
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Kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, paskolų, garantijų ar kitų reikšmingų sumų 
vadovams nebuvo išmokėta ar suteikta. 

Valdybos nariams atlygis nėra numatytas, jokių išmokų, perleisto turto ar suteiktų garantijų 
jiems nebuvo suteikta. 

 
 
 
Direktorius          Saulius Savickis 
 
 
 
Vyr. finansininkė         Asta Urbonienė 
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