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BENDROJI DALIS 

 

                  UAB “Kėdainių butai“ įregistravimo data – 1991m. sausio 17d., kaip valstybinė 

įmonė. 1995 m. liepos 23d. Kėdainių rajono taryba nusprendė reorganizuoti valstybinę įmonę į 

uždarąją akcinę bendrovę. Juridinių asmenų registre bendrovės įstatai Nr.AB95-28 įregistruoti 

1995m. liepos 28d. UAB „Kėdainių butai“ vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu, perėmė UAB „Kėdainių profilaktinė dezinfekcija“ turtą, veiklą ir įsipareigojimus. 

Juridinių asmenų registre 2014m. kovo 12d. įregistruoti nauji įstatai. 2016m.lapkričio 10 d. įstatai 

pakeisti dėl akcinio kapitalo perskaičiavimo į eurus. Savo veikloje įmonė vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos norminiais aktais, 

reglamentuojančiais įmonių veiklą,  apskaitos politika, bendrovės įstatais, bendrovės vidaus 

tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbuotojų pareiginiais nuostatais.  

 Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

 Bendrovės veiklos tikslai: gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos, užtikrinti turto 

efektyvų panaudojimą, sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį. 

  Bendrovės  pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros 

administravimas, buhalterinė ir mokesčių apskaita bei mokesčių surinkimas, bendrieji statybiniai 

darbai bei pastatų elektros, šilumos ir karšto vandens tinklų ir įrenginių remonto darbai, 

energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administravimas, pastatų 

dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija. .  Kita bendrovės tipinė veikla – negyvenamųjų patalpų ir 

technikos nuoma, kanalizacijos tinklo diagnostika bei valymas . 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017m. gruodžio 31d .-  185 295,50 Eur.                                                                                                                                                                                                 

Įstatinį kapitalą sudaro 63 895 akcijų, kurių vienos nominali vertė – 2,90 Eur. Visos akcijos 100% 

priklauso Kėdainių rajono savivaldybei.  
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  2017 metų gruodžio 31 dienai bendrovėje dirbo 39 darbuotojai, o 2016 metų gruodžio 31 

dienai dirbo 40 darbuotojų. Lyginant su 2016 metais darbuotojų skaičius sumažėjo 1 darbuotoju.  

Per 2016 metus priimta 17 darbuotojų, atleista – 18 darbuotojų . 2017 metų gruodžio 31 dienai 

profesinės sąjungos narių nebuvo. 

   

 

 

     APSKAITOS POLITIKA 

 

 Bendrovėje apskaita vedama ir finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis LR 

buhalterinės apskaitos įstatymu 2001m. lapkričio 6d. Nr.IX-574, LR įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu 2008m. birželio 26d. Nr. X -1633,  LR akcinių 

bendrovių įstatymu 2000m. liepos 13d. Nr.VIII-1835, verslo apskaitos standartais ir apskaitos 

politika. Sudarant finansinę atskaitomybę vadovautasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės 

veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo,  palyginimo, atsargumo ir 

turinio svarbos. 

 Finansinė atskaitomybė sudaryta taikant įsigijimo savikainos turto įkainojimo būdą, 

piniginiu matu – Eurais.  

 

 

BALANSAS 

Ilgalaikis turtas 

 Ilgalaikis nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o jo 

eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, 

sąnaudoms. Balanse nematerialus turtas rodomas likutine verte. Šis turtas amortizuojamas taikant 

tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą per turto naudingo tarnavimo 

laikotarpį. Bendrovėje kaip nematerialusis turtas apskaitoma programinė įranga ir kompiuterinės 

programos, kurių amortizacijos laikotarpis 3 metai. Įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto 2017 

metais nebuvo. Bendrovėje yra naudojamas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikainos 

sudaro visiškai amortizuotas nematerialusis turtas (žiūrėti lentelę „Naudojamas visiškai 

amortizuotas nematerialusis turtas“). 

 Bendrovės nematerialiojo  turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 

lentelėje. 
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        1 lentelė.  Nematerialus turtas (Eur) 

                        

Rodikliai Plėtros 

darbai 

Prestiž

as 

Patentai,  

licencijos 

ir pan. 

Programi-

nė įranga 

Kitas 

nematerialusis 

turtas 

Iš viso 

likutinė vertė praėjusių finansi-

nių metų pabaigoje 

   1  1 

a) ilgalaikio nematerialiojo tur-

to įsigijimo savikaina 

      

praėjusių finansinių metų pabai-

goje   

   3763  3763 

finansinių metų pokyčiai        

– turto įsigijimas       

– kitiems asmenims perleistas ir 

nurašytas turtas (-)  

      

– perrašymas iš vieno straipsnio į 

kitą+/(-) 

      

finansinių metų pabaigoje    3763  3763 

b) amortizacija       

praėjusių finansinių metų pabai-

goje 

   3523  3602 

finansinių metų pokyčiai        

– finansinių metų amortizacija    0  0 

– atstatantys įrašai (-)       

–  kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto (-) 

   239  239 

– perrašymas iš vieno straipsnio į 

kitą+/(-) 

      

finansinių metų pabaigoje    3523  3523 

c) vertės sumažėjimas       

praėjusių finansinių metų pabai-

goje 

      

finansinių metų pokyčiai       

– finansinių metų vertės sumažė-

jimas 

      

– atstatantys įrašai (-)       

–kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto (-) 

      

– perrašymas iš vieno straipsnio  

į kitą+/(-)  
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finansinių metų pabaigoje       

d) likutinė vertė finansinių me-

tų pabaigoje (a)-(b)-(c) 

   1  1 

 

 

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas 

Turto grupės pavadinimas 

 

Įsigijimo savikaina (Eur) 

Programinė įranga 3 523 

  

 

 

            Ilgalaikis  materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

visus šiuos pripažinimo kriterijus:  naudojamas ilgiau nei vienerius metus, turto įsigijimo savikaina 

yra  ne  mažesnė kaip patvirtinta apskaitos politikoje pagal atskiras ilgalaikio turto grupes . 

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo 

nurašymo ar perleidimo. Taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto 

grupes pateikiamos  2 lentelėje . 

 

    2 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Pastatai ir statiniai 20 

Mašinos ir įrengimai 10 

Transporto priemonės 10 

Baldai 6 

Kompiuterinė technika 3 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4 

 

 

  Nenaudojamam ilgalaikiam materialiam turtui nėra skaičiuojamas nusidėvėjimas.  

Per 2017 metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 17 208 Eur.  Nupirkti 3 kompiuteriai 

nešiojami,  kurių įsigijimo savikaina  2 281 Eur, 1 stacionarus kompiuteris, kurio vertė 661 Eur, 

nukalkinimo įrenginys , kurio savikaina 737 Eur, 5 automobiliai, kurių įsigijimo vertė 14 190 Eur. 
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Nurašyta ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina  6 344 Eur. Visas nurašytas ilgalaikis turtas 

buvo nudėvėtas. Nurašytas automobilis, kadangi buvo sugedęs, netaisomas ir buvo nurašytas bei 

atiduotas utelizavimui.  Nurašyti du kompiuteriai , kurių įsigijimo vertė 543 Eur, buvo  sugedę ir 

nepataisomi ir skaitmeninis termometras, kurio vertė 217 Eur.                              

Ilgalaikio materialaus turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 3 lentelėje. 

  

 

    3 lentelė. Ilgalaikio materialaus turto būklė ir jos kitimas (Eur) 

 

Rodikliai Žemė Pastatai 

ir stati-

niai 

Mašinos 

ir įren-

giniai 

Trans-

porto 

priemo-

nės 

Kita 

įranga, 

prietai-

sai, 

įrankiai 

ir įren-

giniai 

Nebaigta  

statyba 

Kitas 

mate-

rialu-

sis 

tur-

tas 

Iš viso 

likutinė vertė pra-

ėjusių finansinių 

metų pabaigoje 

 22375 88211 2687 995   34268 

a) įsigijimo  

savikaina 

        

praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 

 66472 27668 25964 20878   140982 

finansinių metų  

pokyčiai 

        

– turto įsigijimas    14190 3018   17208 

– perleistas ir nurašy-

tas turtas (-) 

   5584 760   6344 

– perrašymas iš  

vieno straipsnio  

į kitą+/(-) 

        

finansinių metų pa-

baigoje 

 66472 27668  34570 23136   151846 

b) perkainojimas         

praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 

        

finansinių metų po-

kyčiai 
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–vertės padidėjimas 

(sumažėjimas) + / (-) 

        

– kitiems asmenims 

perleisto ir nurašyto 

turto   (-) 

        

– perrašymas iš vie-

no straipsnio į kitą 

+/(-) 

        

finansinių metų pa-

baigoje 

 66472 27668  34570 23136   151846 

c) nusidėvėjimas         

praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 

 44097  19457 23278 19882   106714 

finansinių metų po-

kyčiai 

        

– finansinių metų nu-

sidėvėjimas 

   251   360   1181  1187   2979 

– atstatantys įrašai (-)         

– kitiems asmenims 

perleisto ir nurašyto 

turto nusidėvėjimas 

(-) 

    5584    760    6344 

– perrašymas  

iš vieno straipsnio  

į kitą+/(-) 

        

finansinių metų  

pabaigoje 

 44348  19817 18875 20309   103349 

d) vertės  

sumažėjimai 

        

praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 

        

finansinių metų  

pokyčiai 

        

finansinių metų ver-

tės sumažėjimas 

        

– atstatantys įrašai (-)         

– kitiems asmenims 

perleisto ir nurašyto 

turto (-) 
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perrašymas iš vieno 

straipsnio į kitą+/(-) 

        

finansinių metų  

pabaigoje 

        

e) likutinė vertė  

finansinių metų  

pabaigoje (a)+(b)-

(c)-(d) 

 22124 7851 15695 2827   48497 

 

 

              Bendrovėje yra naudojamas visiškai nusidėvėjęs materialusis turtas,  kurio įsigijimo 

savikaina    81 988 Eur  (žiūrėti lentelę „Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas“). 

 

Naudojamas nusidėvėjęs materialus ilgalaikis turtas 

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina 

         (Eur) 

Pastatai ir statiniai 27 792 

Mašinos ir įrengimai 17 520 

Transporto priemonės 17 730 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 18 946 

  

 

 

Trumpalaikis turtas 

            Pagal balanso straipsnius visas bendrovės trumpalaikis turtas  sudaro 569 586 Eur.   

 Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius 

metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertintos 

įsigijimo savikaina. Atsargų apskaitai bendrovė taiko FIFO metodą, pirmiausiai parduodamos arba 

sunaudojamos  ankščiausiai įsigytos atsargos. Atsargų  pardavimas arba sunaudojimas 

registruojamas nuolat apskaitomą atsargų būdą. Bendrovės atsargos suskirstytos į dvi grupes: 

atsargos ir kuras. Prekių skirtų perparduoti, nebaigtos gamybos  nėra . Atsargų per 2017 metus 

įsigijo už 76 625 Eur , tame tarpe medžiagų – 63 383 Eur , degalų – 13 242 Eur . Bendrovės 

pajamoms uždirbti ir poreikiams tenkinti sunaudota medžiagų už 60 478 Eur,  degalų už 13 113 

Eur.  Atsargų likutis 2017 m.  gruodžio 31d. – 13 380 Eur, iš jų medžiagos – 13 116 Eur,  kuras – 

264 Eur . 
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      4. lentelė. Atsargų likučių pokyčiai (Eur) 

Rodikliai Žaliavos ir 

komplektavimo 

gaminiai 

Nebaigta 

gamyba 

Pagaminta 

produkcija 

Prekės, 

skirtos 

perparduoti 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

10 347    10 347 

Finansinių metų pabaigoje 13 380    13 380 

b) Nukainojimas iki grynosios galimo 

realizavimo vertės (atstatymas) 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

     

Finansinių metų pabaigoje 13 380    13 380 

 

Išankstinių apmokėjimų straipsnyje  sumą  1 581 Eur . 

Didžiausias gautinų sumų ir abejotinų skolų grupės pateiktos lentelėse „Gautinos sumos“ ir 

„Abejotinos skolos“. Pagrindinė veikla yra daugiabučių namų administravimas, todėl ir gautinos 

sumos iš butų savininkų ir nuomininkų ir jų abejotinos skolos sudaro didžiausią gautinų sumų ir 

abejotinų skolų dalį . Per  2017 metus į gyventojų abejotinas skolas iškelta skolų už 7 956 Eur,  

sumokėta iš abejotinų skolų už 1 433 Eur. Iš nurašytų beviltiškų skolų sumokėta 1 608 Eur. 

Lyginant su 2016 metais abejotinų skolų likutis padidėjo 5 058 Eur. Padidėjo skolos  butų 

savininkų ir nuomininkų  už  12 803 Eur.  

 Per vienerius metus gautinas sumas sudaro  461 795 Eur. Šio trumpalaikio turto sumos 

balansine verte pagal stambiausias gautinų sumų grupes detalizuojamos 5 lentelėje . 

 

5. lentelė. Per vienerius metus gautinų sumų detalizavimas (Eur) 

Stambiausios gautinų sumų grupės Balansinė vertė 

Pirkėjų įsiskolinimas   13 376 

Gyventojų įsiskolinimas 443 160 

Kitos gautinos sumos     5 259 

 

 

Abejotinos skolos (Eur) 

Stambiausios abejotinos skolos Balansinė vertė 

Gyventojų  84 941 

Juridinių asmenų 0 
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Pinigai. 

Bendrovės pinigai laikomi 5 bankuose ir įmonės kasoje. Visuose bankuose atidarytos sąskaitos 

gyventojų įmokų surinkimo patogumui. Visos sąskaitos atidarytos Eurais ,  kitų valiutinių sąskaitų 

nėra . Likučiai bankuose ir bendrovės kasoje 2016 m. gruodžio 31d.: 

AB Luminor  bankas    -     75 316 Eur 

AB  Swedbank               -     11 893 Eur 

AB  Šiaulių bankas     -       1 284 Eur 

AB  SEB  bankas                -          668 Eur 

UAB  Perlo paslaugos        -        2 176 Eur 

Likutis kasoje       -        1 493 Eur 

Viso grynų pinigų sąskaitose ir kasoje 2017 m. gruodžio 31d. buvo 92 830 Eur. 

 

 

 

 

Nuosavas kapitalas 

 Įstatinio kapitalo struktūra per 2017 metus nepasikeitė, pateikiama  6 lentelėje. Akcijų 100 

procentų priklauso Kėdainių rajono savivaldybei. 

Nepaskirstytas bendrovės nuostolis 2017 metais –  11 908 Eur,  grynasis ataskaitinių metų pelnas – 

41 555  Eur. Bendras įmonės pelnas  – 33 313 Eur  perkeliamas į 2018 metus.   

     

6. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra (Eur) 

 

Rodikliai Akcijų skaičius Suma (Eur)  

1. Pagal akcijų rūšis   

  

63 895 185 295,50 

    1.1. Paprastosios akcijos 63 895 185 295,50 

    1.2. Privilegijuotosios  

akcijos 

  

    1.3. Darbuotojų akcijos   

    1.4. Specialiosios akcijos   

    1.5. Kitos akcijos   
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IŠ VISO: 63 895 185 295,50 

2. Valstybės arba savivaldy-

bių kapitalas 

  

3. Savos akcijos, kurias turi 

pati Bendrovė 

  

4. Akcijos, kurias turi dukte-

rinės įmonės 

  

5. Akcijos, kurias turi kiti as-

menys 

  

 

Pelno paskirstymo projektas 

 

Straipsniai 

 

Suma(Eur) 

Nepaskirstytas rezultatas-pelnas(nuostolis)-

praėjusių metų pabaigoje 

  -8 242 

Grynasis finansinių metų rezultatas-

pelnas(nuostolis)-finansinių metų pabaigoje 

 35 300 

Paskirstytas rezultatas-pelnas(nuostolis)-

finansinių metų pabaigoje 

 27 058 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  

Pervedimai iš rezervų  

Paskirstytas pelnas  

Pelno paskirstymas: 

į įstatymo numatytus rezervus 

į kitus rezervus 

dividendai 

kiti 

 

 

17 000 

Nepaskirstytas rezultatas-pelnas(nuostolis)-

finansinių metų pabaigoje 

 10 058 
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Įmonės įsipareigojimai 

 

 Viso bendrovė turi mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 380 738 Eur. Įsipareigojimus 

sudaro skolos tiekėjams, mokėtinas PVM  nekilnojamojo turto mokestis,  administruojamų namų 

gyventojų kaupiamosios lėšos remonto darbams, išankstiniai apmokėjimai, klaidingos gyventojų 

įmokos,  nuomos mokestis savivaldybei ir kiti mokėtini mokesčiai . Bendrovė turi seną finansinę 

skolą – 4 409 Eur Kėdainių rajono savivaldybei, gautą katilinių kuro pirkimui. Skolos tiekėjams 

sudaro 161 037 Eur.  Pagrindinės ir didžiausios skolos yra tiekėjams iš praėjusių dešimtmečių, kai 

už visas paslaugas gyventojai atsiskaitydavo  mūsų įmonei. Yra dar dvi įmonės, kurioms 

įsiskolinimai susidarė dėl gyventojų nemokėjimo. Kitos skolos sudaro einamojo mėnesio 

įsiskolinimas. 

UAB „Kėdainių vandenys“           - 143 266 Eur (butų savininkų ir nuomininkų skola) 

AB „Suskystintos dujos“  -   7 949 Eur (butų savininkų ir nuomininkų skola) 

  Didžiausią dalį mokėtinų sumų sudaro  administruojamų namų kaupiamųjų lėšų 

likutis, kuris 2017 metų gruodžio 31d. yra  159 041 Eur . 

 Bendrovė darbo užmokesčio skolos savo darbuotojams neturi . Yra sudarytas 

atostogų kaupimo rezervas.  

Informacija apie bendrovės įsipareigojimų būklę pateikiama 7 lentelėje. 

  

 

7 lentelė. Įmonės įsipareigojimų būklė (Eur) 

Rodikliai Mokėtinos skolos ar  jų dalys 

Mokėtinos sumos pagal rūšis Per vienerius  

finansinius  

metus 

Po vienerių 

finansinių metų, 

bet ne vėliau 

kaip per penke-

rius metus 

Po penkerių  

finansinių  

metų 

1. Finansinės skolos: 

(tarp jų dukterinėms ir  

asocijuotoms įmonėms) 

 

          4 409 

  

 1.1. Lizingo (finansinės nuomos) 

ar panašūs įsipareigojimai                       

   

 1.2. Kredito įstaigoms                               
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 1.3. Kitos finansinės skolos             4 409   

2. Skolos tiekėjams         161 037   

3. Gauti išankstiniai apmokėji-

mai 

          38 700   

4. Pelno mokesčio  įsipareigoji-

mai 

                

5. Kitos skolos            151 846   

6. Atostogų kaupiniai             24 746   

IŠ VISO           380 738 0 0 

 

 

Bendrovės veikla 

 Bendrovė vykdo savo įstatuose numatytą pagrindinę veiklą – daugiabučių namų 

bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą , eksploatavimą, dezinfekciją. Pajamos 

gaunamos iš šios ir su ja tiesiogiai susijusios veiklos.  Informacija apie verslo veiklos rūšis 

pateikiama  8 lentelėje.  

8 lentelė. Informacija apie verslo rūšis (Eur) 

  

 

Veiklos rūšys    Visos 

įmonės 

 

Rodikliai A  B  C    

 2017 2016 

 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Pajamos 564 052 501 832  3 836 5 063    485    5 470 568 373 512 365 

Sąnaudos 520 781 508 528  6 033 6 173        4       539 526 818 515 240 

Veiklos 

pelnas 

(nuostolis) 

  43 271 (6 696) (2 197) (1 110)     481   4 931   41 555  (2 875) 

 

A – Tipinė veikla (pagal patikėjimo sutartį valdomo turto nuoma, administravimas, 

eksploatacija, dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija, buhalterinė apskaita, technikos nuoma, 

remonto darbai, pajamos iš gyventojų skolų , nurašytų į nuostolius 2004 metais ir kt.) . 

B – Kita veikla (ilgalaikio turto perleidimo pelnas, priteistas iš gyventojų ir sumokėtas 

žyminis mokestis, antstolių vykdymo išlaidos, teismų skelbimų išlaidos ir kt.) . 
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C – finansinė veikla (pajamos už nurašytą skolą tiekėjams , bankų mokamos palūkanos už 

likučius sąskaitose, priteisti iš gyventojų ir sumokėti delspinigiai) . 

 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais 

 

 Bendrovės vadovas yra vienas asmuo – pavaduotojas,  laikinai einantis direktoriaus 

pareigas. Per 2017 metus pavaduotojui, einančiam laikinai direktoriaus pareigas buvo 

priskaičiuotos sumos tik su darbo santykiais ir išmokėtas visas darbo užmokestis. Per 2017 metus 

nebuvo suteiktos paskolos ar garantijos įmonės vardu. Neišmokėto priskaičiuoto likučio finansinių 

metų pabaigoje nėra. 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis pateikiami  9 lentelėje. 

 

9 lentelė. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Eur) 

 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis       (Eur)       

Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Likutis finansinių metų 

pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, 

susijusios su darbo santykiais:     

1. Vadovams            18 769           16 723  

2. Kitiems susijusiems asmenims       

B. Įmonės suteiktos paskolos:       

1. Vadovams       

2. Kitiems susijusiems asmenims       

C. Gautos paskolos:       

1. Iš vadovų       

2. Iš kitų susijusių asmenų        

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir 

dovanos:     
X 

1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims     

E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės 

vardu:       

1. Vadovams       

2. Kitiems susijusiems asmenims       



 

 

14 

F. Kitos reikšmingos sumos, per metus 

priskaičiuotos:       

1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims       

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:       

1. Vadovų       

2. Kitų susijusių asmenų       

H. Parduotas turtas:     

X 1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims     

Vidutinis vadovų skaičius per metus             1               1 X 

 

 

Ypatingieji straipsniai 

 Bendrovė ataskaitiniais metais pagautės ir netekimų straipsniuose sumų nepriskaičiavo.  

 

 

    Aiškinamojo rašto pastabos  

 

 Remiantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl 

pelno(nuostolio) paskirstymo, 2016 metų pelnas(nuostolis) paskirstytas sekančiai: 

1. ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai – 8 851 Eur: 

2. grynasis atskaitinių metų nuostoliai – 3 057 Eur; 

3. nepaskirstytieji  nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliami į 2017 finansinius 

metus – 11 908 Eur. 

Tai atsispindi 2017 metų nuosavo kapitalo ataskaitoje . 

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas     Alvydas Kleiva 

      

 

 

Vyr. buhalterė         Danutė Židonienė 


