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1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA 

Ataskaitos yra parengtos už 2010 m. 6 mėnesius. 

2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ 

AB „Grigiškės“ tarpinė konsoliduota informacija už 2010 m. 6 mėnesius nėra audituota ar peržiūrėta 

auditorių. 

3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

AB „Grigiškės“ (toliau – Įmonė arba Emitentas) turi aštuonias dukterines įmones – AB „Klaipėdos 

kartonas“, UAB „Baltwood“, UAB „Ekotara“, UAB „Naujieji Verkiai“, OAO „Mena Pak“, UAB 

„AGR Prekyba“, UAB „Avesko“ ir UAB „Klaipėda Recycling“. 

Statusas Emitentas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė 

Pavadinimas Akcinė bendrovė „Grigiškės“ AB „Klaipėdos kartonas“ UAB „Baltwood“ 

Kodas 110012450 141011268 126199731 

Įstatinis 

kapitalas 
60.000.000 Lt 45.333.330 Lt 9.950.000 Lt 

Adresas Vilniaus g. 10, Grigiškių m., 

Vilniaus m. sav. 

Nemuno g. 2, Klaipėda, 

Klaipėdos m. sav. 

Vilniaus g. 10, Grigiškių m., 

Vilniaus m. sav. 

Telefonas +370 5 243 58 01 +370 46 39 56 01 +370 5 243 59 45 

Faksas +370 5 243 58 02 +370 46 39 56 00 +370 5 243 58 98 

El. paštas info@grigiskes.lt info@kartonas.lt info@baltwood.lt 

Interneto 

tinklalapis 
www.grigiskes.lt www.kartonas.lt www.baltwood.lt 

Teisinė forma akcinė bendrovė akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė 

Įregistravimo 

data  
1991 m. gegužės 23 d. 1994 m. rugsėjo 22 d. 2003 m. balandžio 10 d. 

Registro 

tvarkytojas 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

 

Statusas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė 

Pavadinimas UAB „Ekotara“ UAB „Naujieji Verkiai“ OAO „Mena Pak“ 

Kodas 302329061 300015674 00383260 

Įstatinis 

kapitalas 
10.000 Lt 100.000 Lt 511.470 UAH 

Adresas 
Vilniaus g. 10, Grigiškių m., 

Vilniaus m. sav.  

Popieriaus g. 15, Vilniaus m., 

Vilniaus m. sav. 

Koševovo g. 6, Černigovo sr., 

Mena, Ukraina 

Telefonas +370 5 243 58 01 +370 5 243 59 33 +380 4644 21341 

Faksas +370 5 243 58 02 +370 5 243 58 02 +380 4644 21084 

El. paštas info@grigiskes.lt info@grigiskes.lt menapack@ukr.net 

Interneto 

tinklalapis 
www.ekotara.lt - www.menapack.com.ua 

Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė akcinė bendrovė 

Įregistravimo 

data  
2009 m. balandžio 10 d.  2004 m. balandžio 6 d. 1993 m. gruodžio 30 d. 

Registro 

tvarkytojas 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

Černigovo sr. Menos raj. valstybinė 

administracija 

 

mailto:info@kartonas.lt
http://www.vingis.lt/
http://www.kartonas.lt/
http://www.baltwood.lt/
mailto:info@grigiskes.lt
mailto:menapack@ukr.net
http://www.ekotara.lt/
http://www.menapack.com.ua/
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Statusas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė 

Pavadinimas UAB „AGR Prekyba“ UAB „Avesko“ UAB „Klaipėda Recycling“ 

Kodas 302416687 300145810 302529158 

Įstatinis 

kapitalas 
10.000 Lt 20.010.000 Lt 10.000 Lt 

Adresas 
Konstitucijos pr. 7 Vilniaus m., 

Vilniaus m. sav. 

Konstitucijos pr. 7 Vilniaus m., 

Vilniaus m. sav. 

Nemuno g. 2, Klaipėdos m., 

Klaipėdos m. sav. 

Telefonas +370 5 243 5933 +370 5 243 59 33 +370 46 395 601 

Faksas +370 5 243 58 02 +370 5 243 58 02 +370 46 395 600 

El. paštas vikz@grigiskes.lt vikz@grigiskes.lt info@kartonas.lt 

Interneto 

tinklalapis 
- - - 

Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė 

Įregistravimo 

data  
2009 m. liepos 10 d 2005 m. rugsėjo 20 d. 2010 m. liepos 16 d 

Registro 

tvarkytojas 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

Valstybės įmonė Registrų 

centras 

4. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS 

AB “Grigiškės” pagrindinė veikla – gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir 

servetėles, medicininį aligniną, gofruojamąjį popierių, gofruotojo kartono gaminius, kietąsias ir 

dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes. 

AB “Klaipėdos kartonas” – gamina žaliavą gofruoto kartono gamybai - testlainerį (lygių sluoksnių 

kartoną), fliutingą (gofruoti skirtą popierių) ir korinį užpildą, kuris naudojamas baldų pramonėje. 

UAB ”Baltwood” – medienos perdirbimas; gamina tarinę medieną, kuro granules ir klijuotą baldų 

skydą. 

OAO „Mena Pak“ – gofruotojo kartono ir pakuotės - taros gamyba. 

UAB „Ekotara“ – gofruotojo kartono ir pakuotės - taros gamyba, faktiškai 2010 m. veiklos nevykdė. 

UAB ”Naujieji Verkiai” – nekilnojamojo turto statyba ir plėtra, faktiškai 2010 m. veiklos nevykdė. 

UAB ”Klaipėda Recycling” – planuojama šios bendrovės veikla – makulatūros supirkimas, faktiškai 

2010 m. veiklos nevykdė. 

UAB ”AGR Prekyba” ir UAB „Avesko“ užsiima investicine veikla ir įmonių valdymu. 

5. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS 

Įmonė yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. (8~5) 203 2233, faks. 

(8~5) 203 2244, info@finasta.lt) dėl įmonės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei 

dividendų akcininkams išmokėjimo už 2004 – 2009 finansinius metus. 

Įmonė yra pasirašiusi sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (A.Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8~5) 231 

3833, faks. (8~5) 231 3840, info@orion.lt) dėl įmonės išleistų vertybinių popierių rinkos formavimo. 

Įmonė nėra sudariusi su finansų maklerio įmonėmis ir kredito įstaigomis sutarčių dėl investicinių 

paslaugų bendrovei teikimo. 

mailto:vikz@grigiskes.lt
mailto:vikz@grigiskes.lt
mailto:info@kartonas.lt
mailto:info@finasta.lt
mailto:info@orion.lt
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6. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS 

6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas  

6.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Nominali vertė, Lt 

Bendra nominali 

vertė, Lt 

Dalis įstatiniame 

kapitale, proc. 

Paprastosios vardinės 

akcijos 
60.000.000 1 60.000.000 100,00 

Visos AB „Grigiškės“ akcijos yra pilnai apmokėtos. 

6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos 

ar išvestinius vertybinius popierius 

AB „Grigiškės“ nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į 

akcijas. 

6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos 

Akcininkai turi šias turtines bei neturtines teises: 

1) gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą; 

2) gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams 

išmokėti Bendrovės lėšų; 

3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 

4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus 

atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 

5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, 

skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei 

skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo 

vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties 

sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl 

didesnių palūkanų dydžio; 

6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; 

7) palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 

8) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymo nustatyta tvarka; 

9) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 

10) pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 1 lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija 

suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 

11) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti 

informaciją apie Bendrovę; 

12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės 

vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo 

vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais; 

13) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime; 

14) akcininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir 

neturtines teises. 
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7. AKCININKAI 

7.1. Bendrovės akcininkų skaičius 

2010 m. birželio 30 d. AB „Grigiškės“ akcininkų skaičius – 2.619. 

7.2. Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybes teise turintys daugiau kaip 5 

procentus Emitento įstatinio kapitalo 

7.2. lentelė. Akcininkai, 2010 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento 

įstatinio kapitalo 

Akcininko vardas, 

pavardė (įmonės 

pavadinimas, rūšis, 

buveinės adresas, kodas) 

2010 m. birželio 30 d. 2009 m. gruodžio 31 d. 

Akcininkui 

nuosavybės 

teise, 

priklausančių 

paprastųjų 

vardinių akcijų 

skaičius, vnt. 

Turima įstatinio 

kapitalo dalis, 

proc. 

Nuosavybės 

teise 

priklausančių 

akcijų 

suteikiama 

balsų dalis, 

proc. 

Akcininkui 

nuosavybės 

teise, 

priklausančių 

paprastųjų 

vardinių akcijų 

skaičius, vnt. 

Turima įstatinio 

kapitalo dalis, 

proc. 

Nuosavybės 

teise 

priklausančių 

akcijų 

suteikiama 

balsų dalis, 

proc. 

UAB „GINVILDOS 

INVESTICIJA“ 

Turniškių g. 10a-2, 

Vilnius, 125436533 

29.272.228 48,79 48,79 29.272.228 48,79 48,79 

ROSEMOUNT HOLDING 

LLC 

3533 Fairview Industrial 

Drive SE, Salem, OR 

97302, United States of 

America 

5.639.967 9,40 9,40 5.639.967 9,40 9,40 

DAILIUS JUOZAPAS 

MIŠEIKIS  
8.731.686 14,55 14,55 5.997.932 10,00 10,00 

7.3. Akcininkai, turintys specialias kontroles teises  

Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises nėra. 

7.4. Balsavimo teisų apribojimai 

Balsavimo teisių apribojimų nėra. 

7.5. Akcininkų tarpusavio susitarimai 

Emitentui nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių 

popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 

8. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS 

REGULIUOJAMOSE RINKOSE 

2010 m. I pusmetį AB „Grigiškės“ paprastosios vardinės akcijos buvo AB NASDAQ OMX VILNIUS 

papildomame prekybos sąraše (įmonės simbolis – GRG1L). Nuo 2010 m. liepos 1 d. bendrovės 

paprastosios vardinės akcijos yra oficialiajame AB NASDAQ OMX VILNIUS prekybos sąraše. 

8.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos 

8.1.lentelė. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos 

Akcijų rūšis VP ISIN kodas 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Nominali vertė, Lt 

Bendra nominali 

vertė, Lt 

Paprastosios vardinės akcijos LT0000102030 60.000.000 1 60.000.000 
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8.2. Prekyba bendrovės akcijomis 

8.2.lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis  

Ataskaitinis periodas 
Kaina, Lt Apyvarta, Lt Bendra apyvarta 

didžiausia mažiausia 
pask. 

sesijos 
didžiausia mažiausia 

pask. 

sesijos 
vnt. Lt 

2008 m. I ketv. 2,70 2,40 2,48 183.621 0 0 167.207 431.407 

2008 m. II ketv. 2,45 1,11 1,11 45.478 0 5.910 96.273 174.179 

2008 m. III ketv. 1,44 1,11 1,14 1.311.782 0 4.812 1.325.360 1.700.485 

2008 m. IV ketv. 1,14 0,29 0,30 42.459 0 6.593 884.565 378.011 

2008 m.  2,70 0,29 0,30 1.311.782 0 6.593 2.473.405 2.684.081 

2009 m. I ketv. 0,45 0,30 0,31 458.897 0 0 4.465.664 1.751.743 

2009 m. II ketv. 0,49 0,33 0,45 122.162 0 20.205 2.033.965 873.993 

2009 m. III ketv. 1,09 0,42 1,02 185.607 0 22.208 2.889.167 2.017.305 

2009 m. IV ketv. 1,03 0,88 0,93 62.921 364 5.460 863.978 817.846 

2009 m.  1,09 0,30 0,93 458.897 0 5.460 10.252.774 5.460.887 

2010 m. I ketv. 1,33 0,92 1,27 643.163 0 14596,94 3.109.465 3.731.893 

2010 m. II ketv. 1,35 1,24 1,34 98.746 0 25.194 1.017.209 1.319.328 

8.2.pav. Akcijos kainos ir apyvarta 2004-01-01 – 2010-06-30 

 

2008 m. gegužės mėn. pastebimas akcijų kainos kritimas paaiškinamas tuo, kad vykdant visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimus, gegužę buvo įregistruotas iki 60.000.000 Lt padidintas įstatinis 

kapitalas, išleidžiant 20.043.343 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas, 

bendrovės akcininkams nemokamai išduodant naujai išleistas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito 

nominalios vertės akcijas. 

8.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija 

8.3. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija 

Paskutinės sesijos data Kapitalizacija, Lt 

2007-12-28 107.882.974 

2008-03-31 99.092.509 

2008-06-30 66.600.000 

2008-09-30 68.400.000 

2008-12-31 18.000.000 

2009-03-31 18.600.000 

2009-06-30 27.000.000 

2009-09-30 61.200.000 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2004.01.02 2005.01.02 2006.01.02 2007.01.02 2008.01.02 2009.01.02 2010.01.02

akcijos 

kaina, Lt

apyvarta, 

Lt



2010 metų 6 mėnesių tarpinė informacija 

              9 psl. 

Paskutinės sesijos data Kapitalizacija, Lt 

2009-12-31 55.800.000 

2010-03-31 76.000.000 

2010-06-30 80.400.000 

8.4. Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose 

Bendrovės akcijomis kitose biržose ir organizuotose rinkose neprekiaujama. 

8.5. Savo akcijų supirkimas 

Bendrovė savų akcijų per ataskaitinį laikotarpį nesupirkinėjo. 

8.6. Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus.  

Bendrovės akcijoms jokių perleidimo apribojimų nėra. 

8.7. Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą 

Oficialus pasiūlymas įsigyti Emitento akcijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skelbtas. Emitentas 

taip pat neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių. 

9. DARBUOTOJAI 

2010 m. pirmąjį pusmetį Grupės įmonėse vyko natūrali darbuotojų kaita: vienose darbuotojų 

skaičius mažėjo, kitose augo. 

9.1. lentelė. Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius  

 2010 m. I pusm. 2009 m. 

Darbuotojų skaičius 934 585 

Vidutinis 2010 m. I pusmečio Grupės įmonių darbuotojų skaičius yra 349 darbuotojais arba 59,7 

proc. didesnis nei 2009 m., nes 2010 m. kovo 1 d. AB „Grigiškės“ įsigijus 100 procentų UAB „AGR 

Prekyba“ akcijų, išaugo Grupės įmonių skaičius. Užbaigus šį sandorį dukterinių įmonių AB 

„Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena pak“ darbuotojai tapo AB „Grigiškės“ įmonių Grupės 

darbuotojais. 

Išaugus gaminamos produkcijos paklausai, dukterinėje bendrovėje UAB “Baltwood” vidutinis 

lyginamų laikotarpių sąrašinis darbuotojų skaičius išaugo 29,3 proc. Kitose Grupės įmonėse 

darbuotojų skaičiaus pokyčiai buvo nereikšmingi. 

9.2. lentelė. Įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius  

 2010 m. I pusm. 2009 m. 

Darbuotojų skaičius 453 511 

Vidutinis 2010 m. I pusmečio Įmonės darbuotojų skaičius yra 58 darbuotojais arba 11,4 proc. 

mažesnis nei 2009 m. Iš jų 39 darbuotojais sumažėjo per 2010 m. I ketv., 19 darbuotojų per 2010 m. II 

ketv. 
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9.3. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 

išsilavinimą 2010 m. I pusm. 

Darbuotojai Vid. atlyginimas 
Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 1.638 43 161 464 56 13 

Vadovai 4.681 74 13 1 - - 

Specialistai 2.546 83 23 3 - - 

Iš viso 2.034 200 197 468 56 13 

9.4. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 

išsilavinimą 2009 m. 

Darbuotojai 
Vidutinis darbo 

užmokestis, Lt 

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 1.785 29 86 287 69 3 

Vadovai 5.239 43 9 - - - 

Specialistai 2.857 60 17 - - - 

Iš viso 2.302 132 111 276 63 3 

9.5. lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 

išsilavinimą 2010 m. I pusm. 

Darbuotojai Vid. atlyginimas 
Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 1.987 24 92 206 20 2 

Vadovai 5.376 44 9 1 - - 

Specialistai 3.030 43 9 3 - - 

Iš viso 2.524 111 110 210 20 2 

9.6. lentelė. Bendrovės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 

išsilavinimą 2009 m. 

Darbuotojai 
Vidutinis darbo 

užmokestis, Lt 

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 1.872 29 83 226 54 3 

Vadovai 5.186 42 9   -   -  - 

Specialistai 2.993 50 15  -   -  - 

Iš viso 2.389 121 107 226 54 3 
 

10. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA 

AB „Grigiškės“ įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą 

(generalinį direktorių), kolegialų priežiūros organą − stebėtojų tarybą ir kolegialų valdymo organą − 

valdybą. 

Bendrovės stebėtojų tarybą iš 5 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų 

susirinkimas. Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės valdyba 

sudaryta iš 5 narių. 
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Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina 

pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. 

11.1. Valdymo organų nariai 

11.1. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariai ir jų dalyvavimas 

bendrovės įstatiniame kapitale 

Vardai, pavardės Pareigos Turima kapitalo ir balsų dalis, proc. 

STEBĖTOJŲ TARYBA 

Norimantas Stankevičius Pirmininkas - 

Algimantas Goberis Narys - 

Valdas Urbonas Narys - 

Romualdas Juškevičius Narys - 

Tautvilas Adamonis Narys - 

VALDYBA 

Gintautas Pangonis Pirmininkas 0,22 

Nina Šilerienė Narė 0,07 

Audris Vilčinskas Narys - 

Normantas Paliokas Narys - 

Vigmantas Kažukauskas Narys 0,91 

ADMINISTRACIJA 

Gintautas Pangonis Generalinis direktorius 0,22 

Nina Šilerienė Finansų departamento direktorė 0,07 

Vigmantas Kažukauskas Verslo vystymo direktorius 0,91 

11.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir Finansų departamento direktorę 

Gintautas Pangonis – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius. Išsilavinimas – aukštasis. 

Specialybė - daugiakanalinio elektros ryšio inžinierius. Darbovietės per 10 paskutinių metų: 

Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos 

AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB) Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas 

AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB) Vykdantysis viceprezidentas 

UAB „Bitė GSM“ “ (dabartinis pavadinimas Bite, UAB) Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas 

AB „Grigiškės“ Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas 

Nina Šilerienė – Finansų departamento direktorė. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija – buhalterinės 

apskaitos, kontrolės ir ūkinės veiklos analizės ekonomistė. Darbovietės per 10 paskutinių metų: 

Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos 

AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB) Vyriausioji finansininkė 

AB „Grigiškės“ Finansų departamento direktorė, valdybos narė 

11.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar 

organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) 

11.3. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos narių dalyvavimas kitų 

įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas veikloje Dalyvavimas kapitale 

Įmonės, įstaigos ir 

organizacijos 

pavadinimas 

Pareigos 

Įmonės, įstaigos ir 

organizacijos 

pavadinimas 

Turimų kapitalo ir 

balsų dalis, proc. 

Norimantas 

Stankevičius 

UAB „Didma“ Direktorius UAB „Didma“ 51,00 

  UAB „Naras“ 62,48 
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Vardas, pavardė 

Dalyvavimas veikloje Dalyvavimas kapitale 

Įmonės, įstaigos ir 

organizacijos 

pavadinimas 

Pareigos 

Įmonės, įstaigos ir 

organizacijos 

pavadinimas 

Turimų kapitalo ir 

balsų dalis, proc. 

  
UAB „Ginvildos 

investicija“ 
13,0 

UAB „Baltwood“ Valdybos narys   

AB „Grigiškės“  
Stebėtojų tarybos 

pirmininkas 
  

Tautvilas Adamonis UAB „Remada“ Direktorius UAB „Remada“ 100,0 

AB „Grigiškės“ Stebėtojų tarybos narys   

Gintautas Pangonis 
  

UAB „Ginvildos 

investicija“ 
79,0 

AB „Grigiškės“ Generalinis direktorius AB „Grigiškės“ 0,22 

AB „Grigiškės“ Valdybos pirmininkas   

AB „Klaipėdos 

kartonas“ 
Valdybos pirmininkas   

UAB „Naujieji 

Verkiai“ 
Valdybos pirmininkas   

UAB „Baltwood“ Valdybos pirmininkas   

UAB „Ekotara“ Valdybos pirmininkas   

OAO „Mena Pak“ Stebėtojų tarybos narys   

Normantas Paliokas UAB „Didma“ Vilniaus filialo vadovas   

UAB „Ginvildos 

investicija“ 
Direktorius   

UAB „Baltwood“ Valdybos narys   

AB „Grigiškės“ Valdybos narys   

Vigmantas 

Kažukauskas 

AB „Grigiškės“ Verslo vystymo direktorius AB „Grigiškės“ 0,91 

AB „Grigiškės“ Valdybos narys   

AB „Klaipėdos 

kartonas“ 
Valdybos narys   

UAB „Naujieji 

Verkiai“ 
Direktorius   

UAB „Naujieji 

Verkiai“ 
Valdybos narys    

UAB „Ekotara“ Valdybos narys   

Audris Vilčinskas UAB „Lavista“ Direktorius UAB „Lavista“ 100,0 

AB „Grigiškės“ Valdybos narys   

Nina Šilerienė 
AB „Grigiškės“ 

Finansų departamento 

direktorė 
AB „Grigiškės“ 0,07 

AB „Grigiškės“ Valdybos narė   

AB „Klaipėdos 

kartonas“ 
Valdybos narė   

UAB „Naujieji 

Verkiai“ 
Valdybos narė   

UAB „Baltwood“ Valdybos narė   

UAB „Ekotara“ Valdybos narė   
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11.4. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą 

AB „Grigiškės“ stebėtojų taryba išrinkta 2007 m. gruodžio 11 d. ketverių metų kadencijai (iki 2011 

m.). Bendrovės valdyba išrinkta 2007 m. gruodžio 11 d. ketverių metų kadencijai (iki 2011 m.). 

12. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI 

AB „Grigiškės“ toliau laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų 

bendrovių valdymo kodekso. Metiniame pranešime už 2009 metus paskelbtos informacijos 

pasikeitimų nėra. 

13. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA 

13.1. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

Sausis AB "Grigiškės" gavo Dailiaus Juozapo Mišeikio pranešimą apie balsavimo teisių 

įgijimą. Deklaruojama peržengimo riba - 10 proc., ribos peržengimo priežastis - 

vertybinių popierių įsigijimas (žr. prisegtą bylą). 

 Akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“ ir akcinė bendrovė „HANNER“ pasirašė pirkimo-

pardavimo sutartį dėl 100 procentų UAB „AGR Prekyba“ akcijų įsigijimo. Įvykdžius 

šios sutarties sąlygas ir gavusi Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimą 

vykdyti koncentraciją, akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“ įsigys UAB „AGR Prekyba“, 

valdančią 100 procentų akcijų įmonės UAB „AVESKO“, kuri valdo 96,18 procentų 

akcijų AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“.  

 Sandorio tikslas - plėsti AB „GRIGIŠKĖS“ gofruotojo kartono ir gaminių iš jo verslą.  

 AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ ekonomikos pakilimo laikotarpiu yra daug 

investavusi į gamybos įrengimų atnaujinimą ir gamina kokybišką kartoninio 

popieriaus produkciją: testlainerį ir fliutingą - pagrindines medžiagas gofruotojo 

kartono gamybai. Be to, 2007 m. bendrovė pradėjo gaminti naują gaminį – kartoninį 

korinį užpildą, skirtą baldų plokščių gamybai. Bendrovės pardavimai 2008 m. siekė 

110 mln. Lt (31,9 mln. EUR), 2007 m. - 123,3 mln. Lt (35,7 mln. EUR).  

 Įsigijusi AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“, AB „GRIGIŠKĖS“ įmonių grupė turės pilno 

gamybos ciklo verslą: nuo fliutingo bei testlainerio iki gofruotojo kartono pakuotės 

gamybos. Taip pat įmonių grupę papildys ir AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ 

dukterinė įmonė OAO „MENA PAK“, Ukrainoje užsiimanti gofro taros gamyba. 

Vasaris 2010 m. vasario 10 d. AB „Grigiškės“, įgyvendindama projektą „Šilumos ūkio 

modernizavimas plačiau naudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ (Nr. VP3-3.4-

ŪM-02-K-01-006), pasirašė projektavimo, įrangos tiekimo bei rangos sutartį su UAB 

„Enerstena“. Šia sutartimi UAB „Enerstena“ įsipareigojo už 17,6 mln. Lt (5,1 mln. 

EUR) iki 2011 m. kovo 31 d. savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis 

suprojektuoti ir pastatyti 17,5 MWh švedų kompanijoje „Järnforsen Energi System 

AB“ pagamintą biokuru kūrenamą garo katilą. Šio projekto įgyvendinimui yra skirta 

iki 9,4 mln. Lt (2,7 mln. EUR) Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų parama. 

 Akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“ 2010 m. vasario 25 d. gavo Lietuvos Respublikos 

Konkurencijos tarybos leidimą vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 procentų UAB 

„AGR Prekyba“ akcijų, valdančią 100 procentų akcijų įmonės UAB „AVESKO“, kuri 

valdo 96,18 procentų AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ akcijų. 
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 Įvykdžius AB „GRIGIŠKĖS“ ir AB „HANNER“ pasirašytos akcijų pirkimo – 

pardavimo sutarties sąlygas ir pasirašius sandorio užbaigimo memorandumą AB 

„GRIGIŠKĖS“ įsigis 100 procentų UAB „AGR Prekyba“ akcijų. 

Kovas Šių metų kovo 1 d. akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“ ir akcinė bendrovė „HANNER“ 

pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sandorio užbaigimo memorandumą. Šiuo 

sandoriu AB „HANNER“ pardavė, o AB „GRIGIŠKĖS“ nupirko 100 procentų UAB 

„AGR Prekyba“ akcijų. UAB „AGR Prekyba“ valdo 100 procentų įmonės UAB 

„AVESKO“ akcijų. Pastaroji valdo 96,18 procentų AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ 

akcijų. Šio sandorio tikslas - plėsti AB „GRIGIŠKĖS“ gofruotojo kartono ir gaminių iš 

jo verslą. 

 AB „Grigiškės“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, 

Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas 

eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

 Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 27 d., antradienis. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:  

1. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas. 

2. Bendrovės 2009 m. audito išvada. 

3. Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 

4. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. 

5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. 

Balandis 2010 m. balandžio 6 d. įvyko Bendrovės valdybos posėdis. Valdyba patvirtino 

audituotą metinį pranešimą, išklausė auditoriaus išvadą dėl finansinių 2009 metų 

ataskaitų, įvertino teigiamai ir nusprendė teikti akcininkų susirinkimui tvirtinti 

metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projektus ir bendrąjį balsavimo 

biuletenį bei siūlyti akcininkų susirinkimui išrinkti ERNST & YOUNG BALTIC, UAB 

2010 m. ir 2011 m. finansinių metų auditui atlikti, nustatant audito paslaugų kainą, 

neviršijančią 56350 Lt be PVM už vienerius finansinius metus. 

2010 m. balandžio 27 d. vykusiame AB „Grigiškės“ Valdybos posėdyje buvo 

patvirtintas patikslintas 2010 metų biudžetas. Planuojama, kad įmonių grupė, kurią 

sudaro AB "Grigiškės", UAB “Baltwood” bei netiesiogiai valdoma AB „Klaipėdos 

kartonas“, 2010 metais pasieks 230 mln. litų (66,6 mln. EUR) pardavimo apyvartą. Tai 

bus 111,1 mln. Lt (32,2 mln. EUR) arba 93 % daugiau nei 2009 metais. Įmonių grupės 

pelnas prieš apmokestinimą sieks 7,6 mln. litų (2,2 mln. EUR) ir bus 4,4 mln. Lt (1,27 

mln. EUR) arba 2,4 karto didesnis už 2009 metų. 

AB „Grigiškės“ įmonių grupės 2010 m. veiklos rezultatų prognozė tikslinama 

atsižvelgiant į naujųjų grupės narių 2010 veiklos planus. AB „Grigiškės“ 2009 m. 

gruodžio 18 dieną paskelbta įmonės 2010 metų veiklos rezultatų prognozė lieka 

nepakeista. 

2010 m. balandžio 27 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimas išklausė Bendrovės 2009 m. metinį pranešimą, Bendrovės 2009 m. 

audito išvadą ir nusprendė: 

• Patvirtinti Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 

• Patvirtinti Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: išmokėti už 2009 

metus 1.200.000 Lt (374.544 EUR) dividendų (0,02 Lt (0,006 EUR) už akciją) ir skirti į 

įstatymų nustatytus rezervus 150.269 Lt (43.521 EUR). 
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• Išrinkti audito įmonę ERNST & YOUNG BALTIC, UAB 2010 ir 2011 m. Bendrovės 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatė audito paslaugų kainą, 

neviršijančią 56.350 Lt (16.320 EUR) be PVM už vienerius finansinius metus. 

Birželis 2010 m. birželio 17 d. AB „Grigiškės“ pateikė paraišką dėl akcijų įtraukimo į AB 

NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. 

 Per penkis šių metų mėnesius įmonių grupė, kurią sudaro AB "Grigiškės", AB 

„Klaipėdos kartonas“, UAB „Baltwood“ ir OAO „Mena Pak", pasiekė 81,9 mln. litų 

(23,7 mln. EUR) pardavimo apyvartą. T.y. 33,5 mln. litų (9,7 mln. EUR) arba 69 proc. 

daugiau nei per 2009 m. tą patį laikotarpį. 

 AB „Grigiškės“ per penkis 2010 m. mėnesius pasiekė 48,6 mln. litų (14,0 mln. EUR) 

pardavimo apyvartą. T.y. 3,2 mln. litų (0,9 mln. EUR) arba 7 proc. daugiau nei 2009 

m. per tą patį laikotarpį. 

 Pagrindinės apyvartos augimo priežastys yra atsigaunančios užsienio rinkos bei 

dukterinių įmonių įsigijimas 2010 m. kovo 1 d. 

13.2. Naujausi įvykiai emitento veikloje 

2010 m. liepa. AB "Grigiškės" gavo Irenos Onos Mišeikienės pranešimą apie balsavimo teisių 

įgijimą. Deklaruojama peržengimo riba - 10 proc., ribos peržengimo priežastis – vertybinių popierių 

įsigijimas paveldint. 

2010 m. liepa. AB “Grigiškės“ dukterinė įmonė AB „Klaipėdos kartonas“ įsteigė dukterinę 

įmonę. UAB „Klaipėda Recycling“. Planuojama, kad ši ką tik įsteigta bendrovė ateityje užsiims 

makulatūros supirkimo verslu. 

2010 m. rugpjūtis. 2010 m. rugpjūčio 5 d. vykusiame AB „Grigiškės“ Valdybos posėdyje buvo 

patikslintas 2010 metų biudžetas.  

Planuojama, kad AB „Grigiškės“ pardavimai 2010 metais sieks 126,5 mln. litų (36,6 mln. EUR) ir bus 

16,8 mln. litų (4,9 mln. EUR) didesni už 2009 m. Bendrovė uždirbs 1,6 mln. litų (0,5 mln. EUR) pelno 

prieš apmokestinimą, ir tai bus 1,9 mln. litų (0,55 mln. EUR) arba 54 % mažiau nei 2009 metais.  

Pelno prognozė yra tikslinama, atsižvelgiant į laukiamus 2010 m. I pusmečio rezultatus bei žaliavų 

kainų kitimo tendencijas.  

Įmonių Grupės prognozės, paskelbtos 2010 m. balandžio 27 d., nekeičiamos. Planuojama, kad 

įmonių grupė, kurią sudaro AB "Grigiškės", UAB “Baltwood”, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO 

„Mena Pak“, 2010 metais pasieks 230 mln. litų (66,6 mln. EUR) pardavimo apyvartą. Tai bus 111,1 

mln. Lt (32,2 mln. EUR) arba 93 % daugiau nei 2009 metais. Įmonių grupės pelnas prieš 

apmokestinimą sieks 7,6 mln. litų (2,2 mln. EUR) ir bus 4,4 mln. Lt (1,27 mln. EUR) arba 2,4 karto 

didesnis už 2009 metų. 

2010 m. rugpjūtis. AB "Grigiškės" pasirašė sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ dėl Bendrovės ir 

konsoliduotų įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2010 ir 2011 metus. 

Audito paslaugų kaina – 56.350 Lt (16.320 EUR) be PVM už vienerius finansinius metus. 

2010 m. rugpjūtis. 2010 m. rugpjūčio 25 d. AB "Grigiškės" įmonių grupei priklausanti UAB 

„AVESKO“ buvo pertvarkyta į akcinę bendrovę, kurios pavadinimas AB „AVESKO“. Siekiant 

skaidresnio AB „Grigiškės“ dukterinių įmonių valdymo, ateityje yra planuojama jungimo būdu 

reorganizuoti AB „Klaipėdos kartonas“ ir veiklos nevykdančią AB „AVESKO“. 

13.3. Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės 

Bendrovė turi pardavimo atstovus Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. 2010 metais neplanuojama 

atidaryti atstovybių ar filialų. 
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13.4. Rizikos veiksniai 

Finansinės rizikos valdymas yra atskleistas 2009 m. metinės audituotos atskaitomybės pastabose, 

esminių pasikeitimų per 2010 m. 6 mėn. nėra. 

13.5. Tiekėjai 

13.5.1 lentelė. Įmonės pagrindinių žaliavų, medžiagų ir detalių tiekėjai pagal šalis 

Tiekėjo šalis 

2010 m. I 

pusm. 

2009 m. I 

pusm. 

proc. proc. 

Lietuva 79 70 

Švedija 0 1 

Lenkija 4 3 

Estija 10 8 

Latvija 2 1 

Suomija 0 0 

Austrija 1 1 

Kitos šalys 4 16 

VISO 100 100 

Pagrindiniai energetinių išteklių tiekėjai yra Lietuvoje veikiančios įmonės.  

13.6. Pardavimai ir realizavimo rinkos 

13.6.1. lentelė. Įmonės pardavimai pagal šalis 

Šalis 
2010 m. I pusm. 2009 m. I pusm. 

tūkst. Lt proc. tūkst. Lt proc. 

Didžioji Britanija 1.361 2,3 745 1,4 

Baltarusija 485 0,8 291 0,5 

Čekija 1.200 2,0 525 1,0 

Danija 4.831 8,2 730 1,3 

Estija 3.123 5,3 1.809 3,3 

Latvija 5.231 8,9 4.510 8,3 

Lenkija 4.491 7,7 2.738 5,0 

Lietuva  26.100 44,6 33.001 60,9 

Norvegija 612 1,0 765 1,4 

Olandija 1.806 3,1 1.281 2,4 

Slovakija 1.298 2,2 1.807 3,3 

Suomija 1.145 2,0 1.269 2,3 

Švedija 4.856 8,3 4.203 7,7 

Vengrija 41 0,1 66 0,1 

Vokietija 1.287 2,2 0 0,0 

kitos šalys 703 1,2 493 0,9 

Iš viso 58.569 100,0 54.233 100,0 
 

13.7. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais 

2010 m. rugpjūčio 5 d. vykusiame AB „Grigiškės“ Valdybos posėdyje buvo patikslintas 2010 metų 

biudžetas.  

Planuojama, kad AB „Grigiškės“ pardavimai 2010 metais sieks 126,5 mln. litų (36,6 mln. EUR) ir bus 

16,8 mln. litų (4,9 mln. EUR) didesni už 2009 m. Bendrovė uždirbs 1,6 mln. litų (0,5 mln. EUR) pelno 

prieš apmokestinimą, ir tai bus 1,9 mln. litų (0,55 mln. EUR) arba 54 % mažiau nei 2009 metais.  
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Pelno prognozė yra tikslinama, atsižvelgiant į laukiamus 2010 m. I pusmečio rezultatus bei žaliavų 

kainų kitimo tendencijas.  

Įmonių Grupės prognozės, paskelbtos 2010 m. balandžio 27 d., nekeičiamos. Planuojama, kad 

įmonių grupė, kurią sudaro AB "Grigiškės", UAB “Baltwood”, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO 

„Mena Pak“, 2010 metais pasieks 230 mln. litų (66,6 mln. EUR) pardavimo apyvartą. Tai bus 111,1 

mln. Lt (32,2 mln. EUR) arba 93 % daugiau nei 2009 metais. Įmonių grupės pelnas prieš 

apmokestinimą sieks 7,6 mln. litų (2,2 mln. EUR) ir bus 4,4 mln. Lt (1,27 mln. EUR) arba 2,4 karto 

didesnis už 2009 metų. 

13.8. Finansiniai rodikliai 

Finansinis rodiklis 
2008 m. I pusm. 2009 m. I pusm. 2010 m. I pusm. 

grupė įmonė grupė įmonė grupė įmonė 

EBITDA 7.407.302 7.311.543 10.545.308 10.236.684 14.981.093 8.570.427 

EBITDA pelningumas 9,6% 10,1% 18,2% 18,9% 14,5% 14,6% 

Bendrasis pelningumas 13,1% 13,5% 15,4% 15,8% 11,0% 10,5% 

Veiklos pelningumas 1,5% 2,5% 3,6% 4,6% 4,7% 2,5% 

Grynasis pelningumas -0,2% 1,0% 1,0% 2,1% 5,2% 1,6% 

ROE, % -0,2% 1,1% 0,9% 1,7% 7,8% 1,3% 

ROA, % -0,1% 0,6% 0,4% 0,9% 3,2% 0,8% 

Bendrasis likvidumo koeficientas 0,93 1,14 0,89 1,15 0,85 0,94 

Skubaus padengimo koeficientas 0,52 0,70 0,54 0,78 0,58 0,65 

Padengimo grynaisiais pinigais 

rodiklis 
0,005 0,004 0,023 0,029 0,050 0,002 

P/E -409,94 87,89 48,62 24,07 15,00 87,87 

Pagrindinis pelnas akcijai -0,003 0,013 0,009 0,019 0,090 0,015 

Skolos - nuosavybės koeficientas 0,97 0,82 1,03 0,90 2,03 0,74 

Skolos koeficientas 0,49 0,45 0,51 0,47 0,67 0,42 

Daugiau informacijos apie Bendrovės 2010 m. veiklos ir finansinius rezultatus yra pateikta AB 

„Grigiškės“ 2010 m. I pusm. tarpinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės ataskaitoje. 

13.9. Sandoriai su susijusiais asmenimis 

Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos kainomis. 

AB „Klaipėdos kartonas“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė. 

UAB „Baltwood“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė. 

OAO „Mena Pak“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė. 

UAB „Ginvildos Investicija“ – AB „Grigiškės“ pagrindinis akcininkas.  

UAB „Didma“, UAB „Remada“ ir UAB „Naras“ – įmonės, susijusios su Stebėtojų tarybos nariais. 

UAB „Ekotara“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. 

UAB „Naujieji Verkiai“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. 

UAB „Klaipėda Recycling“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. 
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13.9.1. lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2010 m. I pusm. ir atitinkami gautinų / 

mokėtinų sumų likučiai 2010 m. birželio 30 d., Lt 

 
Prekių ir paslaugų 

pardavimai 

Prekių ir paslaugų 

pirkimai 

Iš susijusių 

šalių gautinos 

sumos 

Susijusioms šalims 

mokėtinos sumos 

UAB „Ginvildos investicija“   78.070   45.447 

UAB „Didma“ 349.984 132.455 177.737   

UAB „Remada“         

UAB „Naras“ 24.011   10.501   

UAB „Ekotara“         

UAB „Naujieji Verkiai“         

AB "Klaipėdos kartonas" 15.897 2.682.117 19.236 499.660 

OAO „Mena Pak“   4.315.348   8.119.251 

Iš viso 389.892 7.207.990 207.474 8.664.358 

13.9.2. lentelė. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2010 m. I pusm. ir atitinkami gautinų / 

mokėtinų sumų likučiai 2010 m. birželio 30 d., Lt 

 
Prekių ir paslaugų 

pardavimai 

Prekių ir paslaugų 

pirkimai 

Iš susijusių 

šalių gautinos 

sumos 

Susijusioms šalims 

mokėtinos sumos 

UAB „Baltwood“ 1.171.056 913.049 4.241.694   

UAB „Ginvildos investicija“   70.450   37.827 

UAB „Didma“ 1.237 129.320 229   

UAB „Remada“         

UAB „Naras“ 24.011   10.501   

UAB „Ekotara“         

UAB „Naujieji Verkiai“         

AB „Klaipėdos kartonas“ 15.897 2.682.117 19.236 499.660 

Iš viso 1.212.201 3.794.936 4.271.660 537.487 
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14. TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

14.1. Balansas 

litais 
 Pasta

bos 

Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2009.12.31 

Turtas      

ILGALAIKIS TURTAS:      

Materialus turtas 14.7. 151.172.871 93.109.976 83.291.457 84.286.223 

Nematerialus turtas 14.8. 13.685.679 2.330.532 135.635 99.369 

Investicijos asocijuotoje įmonėje  - - - - 

Investicijos dukterinėse įmonėse 14.9. 10.000 10.000 5.560.241 5.015.000 

Suteiktos paskolos  100.000 - 5.100.000 - 

Kitos gautinos sumos  126.955 43.091 - 43.091 

ILGALAIKIS TURTAS IŠ VISO  165.095.505 95.493.599 94.087.333 89.443.683 

TRUMPALAIKIS TURTAS:      

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 14.11

. 
3.066.305 461.601 57.788 158.581 

Suteiktos paskolos  - - - - 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 14.10

. 
30.834.124 14.231.492 17.584.695 17.250.622 

Atsargos 14.12

. 
16.550.869 10.620.079 8.029.442 8.988.447 

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių 

laikotarpių sąnaudos 
 1.519.966 576.301 437.325 530.891 

TRUMPALAIKIS TURTAS IŠ VISO  51.971.264 25.889.473 26.109.250 26.928.541 

TURTAS IŠ VISO  217.066.769 121.383.072 120.196.583 116.372.224 

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI      

KAPITALAS IR REZERVAI:      

Akcinis kapitalas 14.13

. 
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 

Privalomas rezervas  3.995.665 3.995.665 3.995.665 3.995.665 

Sukauptas pelnas  5.797.954 3.647.525 4.738.793 5.016.996 

Valiutos kurso pokyčio įtaka   211.786 - - - 

Nekontroliuojama dalis  1.348.604 - - - 

NUOSAVYBĖ IŠ VISO  71.354.009 67.643.190 68.734.458 69.012.661 

VALSTYBĖS DOTACIJA  760.481 461.938 760.481 461.938 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI:        

Banko paskolos 14.14

. 
71.088.159 11.964.440 11.964.440 11.964.440 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai  11.324.127 10.681.454 10.612.262 10.589.013 

Atidėtų mokesčių įsipareigojimas  1.680.282 252.051 227.959 252.051 

Kitos mokėtinos sumos  - - - - 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO  84.092.568 22.897.945 22.804.661 22.805.504 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI:      

Banko paskolos 14.14

. 
24.364.209 10.187.027 10.263.243 5.179.527 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   2.779.546 5.275.819 2.432.501 5.026.833 

Atidėjimai panaudotiems aplinkos taršos 

leidimams 
 - - - - 

Faktoringas  - - - - 

Gauti išankstiniai apmokėjimai  - - - - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 14.15

. 
33.715.956 14.917.153 15.201.239 13.885.761 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO  60.859.711 30.379.999 27.896.983 24.092.121 

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO  217.066.769 121.383.072 120.196.583 116.372.224 



2010 metų 6 mėnesių tarpinė informacija 

              20 psl. 

14.2. Pelno (nuostolių) ataskaita 

litais 

 
Past

abos 

Grupė Įmonė 

2010 m. 

sausis – 

birželis 

2009 m. 

sausis – 

birželis 

2010 m. 

balandis – 

birželis 

2009 m. 

balandis – 

birželis 

2010 m. 

sausis – 

birželis 

2009 m. 

sausis – 

birželis 

2010 m. 

balandis – 

birželis 

2009 m. 

balandis – 

birželis 

          
Pardavimai  103.503.444 57.976.782 63.083.322 25.780.915 58.568.958 54.232.722 29.257.863 24.086.483 

Pardavimų 

savikaina 
 92.073.949 49.068.708 55.779.389 21.409.597 52.445.687 45.641.991 26.181.301 19.866.615 

              
Bendrasis 

pelnas 
 11.429.495 8.908.074 7.303.933 4.371.318 6.123.271 8.590.731 3.076.562 4.219.868 

           
Kitos veiklos 

pajamos 
14.15. 2.568.830 473.810 1.898.755 272.475 2.518.164 563.996 1.897.442 311.039 

Pardavimų 

sąnaudos 
 4.803.401 3.901.681 2.601.378 1.940.040 4.239.673 3.703.418 2.242.736 1.855.504 

Administracinės 

sąnaudos 
 4.204.361 3.284.700 2.312.698 1.711.160 2.865.379 2.828.269 1.443.688 1.454.766 

Kitos veiklos 

sąnaudos 
14.16. 119.031 126.638 43.795 10.300 74.830 126.638 37.858 4.332 

              
Veiklos pelnas  4.871.532 2.068.865 4.244.817 982.293 1.461.553 2.496.402 1.249.722 1.216.305 

            
Palūkanų 

pajamos 
 300 622 (12) 373 127 536 32 325 

Palūkanų 

sąnaudos 
 1.074.572 1.210.862 693.423 550.721 401.012 1.075.422 213.906 493.361 

Grynoji teigiama 

(neigiama) 

valiutų kursų 

pokyčių įtaka 

 1.161.808 (14.348) 1.084.944 (7.018) (17.979) (13.998) (7.457) (6.964) 

Kitos finansinės 

pajamos 
 1.047.219 2.119 1.047.219 2.039 7 2.119 7 2.039 

Kitos finansinės 

sąnaudos 
 12.951 10.684 3.139 5.322 66 7.757 31 2.789 

              
Pelnas prieš 

apmokestinimą 
 5.993.336 835.712 5.680.406 421.644 1.042.630 1.401.880 1.028.367 715.555 

                  

Pelno mokesčio 

(sąnaudos) 
 594.035 280.376 512.462 159.377 120.833 280.376 132.879 159.377 

                  

GRYNASIS 

PELNAS 
 5.399.301 555.336 5.167.944 262.267 921.797 1.121.504 895.488 556.178 

          
Grupės dalis  4.996.582 555.336 4.796.487 262.267 921.797 1.121.504 895.488 556.178 

Nekontroliuo-

jama dalis 
 402.719 0 371.457 0 0 0 0 0 

                  

Pelno dalis 

vienai akcijai 
 0,090 0,009 0,086 0,004 0,015 0,019 0,015 0,009 
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14.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 

litais 

Grupė 
Past

abos 

Akcinis 

kapitalas 

Privalomas 

rezervas 

Kiti 

rezervai 

Nekontro-

liuojama 

dalis 

Valiutos 

kurso 

pokyčio 

įtaka 

Sukauptas 

pelnas 
Iš viso 

         
2008 m. gruodžio 31 d.  60.000.000 3.995.665 0 0 0 1.017.966 65.013.631 

Privalomo rezervo 

formavimas 
             0 

Įstatinio kapitalo 

didinimas  
             0 

Išmokėti dividendai               0 

Grynasis pelnas             555.336 555.336 

2009 m. birželio 30 d.  60.000.000 3.995.665 0 0 0 1.573.302 65.568.967 

Privalomo rezervo 

formavimas 
        

Išmokėti dividendai          

Grynasis pelnas             2.074.223 2.074.223 

2009 m. gruodžio 31 d.  60.000.000 3.995.665 0 0 0 3.647.525 67.643.190 

Privalomo rezervo 

formavimas 
              

Išmokėti dividendai             (2.287.999) (2.287.999) 

Pelno (nuostolių) atas-

kaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostolis) 

         211.786   211.786 

Verslo jungimas        945.885     945.885 

Pasikeitimai dėl valiutos 

kurso 
           (558.154) (558.154) 

Grynasis pelnas         402.719   4.996.582 5.399.301 

2010 m. birželio 30 d.  60.000.000 3.995.665 0 1.348.604 211.786 5.797.954 71.354.009 

litais 

Įmonė 
Past

abos 

Akcinis 

kapitalas 

Privalomas 

rezervas 

Kiti 

rezervai 

Nekontro-

liuojama 

dalis 

Valiutos 

kurso 

pokyčio 

įtaka 

Sukauptas 

pelnas 
Iš viso 

         
2008 m. gruodžio 31 d.  60.000.000 3.995.665 0 0 0 2.011.604 66.007.269 

Privalomo rezervo 

formavimas 
             0 

Įstatinio kapitalo 

didinimas  
             0 

Išmokėti dividendai               0 

Grynasis pelnas             1.121.504 1.121.504 

2009 m. birželio 30 d.  60.000.000 3.995.665 0 0 0 3.133.108 67.128.773 

Privalomo rezervo 

formavimas 
        

Išmokėti dividendai          

Grynasis pelnas             1.883.888 1.883.888 

2009 m. gruodžio 31 d.  60.000.000 3.995.665 0 0 0 5.016.996 69.012.661 

Privalomo rezervo 

formavimas 
        

Išmokėti dividendai             (1.200.000) (1.200.000) 

Grynasis pelnas             921.797 921.797 

2010 m. birželio 30 d.  60.000.000 3.995.665 0 0 0 4.738.793 68.734.458 
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14.4. Pinigų srautų ataskaita 

litais 

 

Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.06.30 2010.06.30 2009.06.30 

PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS     

Pelnas prieš apmokestinimą 5.993.336 835.712 1.042.630 1.401.880 

Koregavimai:       

Nusidėvėjimas ir amortizacija 10.109.561 8.476.443 7.108.874 7.740.282 

Neigiamas prestižas pripažintas pajamomis      

Asocijuotos įmonės nuostolio dalis      

Palūkanų pajamos  (300) (622) (127) (536) 

Palūkanų sąnaudos 1.074.572 1.210.862 401.012 1.075.422 

Grynoji neigiama (teigiama) valiutų kursų pokyčių įtaka (1.161.808) 14.348 17.979 13.998 

Nuostolis (pelnas) perleidus ilgalaikį turtą   (14.720) (17.465) (14.720) 

Nuostolis (pelnas) perleidus aplinkos taršos leidimus (2.003.453)  (2.003.453)  

Atsargų nurašymas, atidėjimų lėtai judančioms atsargoms 

(atstatymas) ir nurašymas iki grynosios realizacinės vertės 
(244.093)  (244.093)  

Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (atstatymas) (660.498)     

Investicijų dukterinėje įmonėje vertės sumažėjimas (padidėjimas)  (10.000)  (10.000) 

Atidėjimų abejotinoms gautinoms sumoms (atstatymas), beviltiškų 

skolų nurašymas 
  74.856   74.856 

VISO 13.107.317 10.586.879 6.305.357 10.281.182 

Pasikeitimai trumpalaikiame turte ir įsipareigojimuose:     

Kito turto sumažėjimas (padidėjimas) (943.665) (84.333) 93.566 (47.794) 

Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų 

sumažėjimas (padidėjimas) 
     

Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) (16.674.864) 2.323.168 (306.305) 1.856.906 

Atsargų (padidėjimas) (5.686.697) 3.105.157 1.203.098 2.615.053 

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) 21.449.623 (7.052.950) 1.450.659 (6.732.033) 

VISO (1.855.603) (1.708.958) 2.441.018 (2.307.868) 

Sumokėtos palūkanos (1.220.845) (1.210.383) (400.554) (1.074.942) 

Sumokėtas pelno mokestis (210.000) (320.000)   (320.000) 

GRYNIEJI PINIGAI GAUTI PAGRINDINĖJE VEIKLOJE 9.820.869 7.347.538 8.345.821 6.578.372 

     
PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS     

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai (6.726.816) (2.476.520) (6.051.532) (2.387.923) 

Dukterinių įmonių materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai (60.636.576) 54.102  54.102 

Investicijos į dukterines įmones    (502.150)  

Įplaukos iš materialaus turto pardavimo 18.854  18.854  

Įplaukos iš aplinkos taršos leidimų pardavimo 2.003.453  2.003.453  

Gautos palūkanos 300 622 127 536 

Prestižas (11.315.782)     

Grąžintos (suteiktos) paskolos    (5.100.000)  

Nekontroliuojama dalis 945.885     

Valiutos kurso pokyčio įtaka (346.368)     

Įplaukos iš po vienerių metų gautinų sumų (83.864)     

GRYNIEJI PINIGAI (PANAUDOTI) INVESTICINĖJE VEIKLOJE (76.140.914) (2.421.796) (9.631.248) (2.333.285) 
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Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.06.30 2010.06.30 2009.06.30 

     
PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS     

Išmokėti dividendai (2.287.999)  (1.200.000)  

Grąžintos paskolos (8.810.802) (2.685.842) (2.286.213) (2.198.495) 

Gautos paskolos 82.111.703 4.428.150 7.369.929 4.428.150 

Grąžintos po vienerių metų mokėtinos sumos       

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų apmokėjimai (2.088.153) (6.016.469) (2.699.082) (5.818.192) 

GRYNIEJI PINIGAI (PANAUDOTI) FINANSINĖJE VEIKLOJE 68.924.749 (4.274.161) 1.184.634 (3.588.537) 

GRYNŲJŲ PINIGŲ (SUMAŽĖJIMAS)/PADIDĖJIMAS  2.604.704 651.581 (100.793) 656.550 

       
GRYNIEJI PINIGAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 461.601 130.026 158.581 113.472 

GRYNIEJI PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE 3.066.305 781.607 57.788 770.022 

2010 m. I pusm. AB „Grigiškės“ suteikė ilgalaikę paskolą dukterinei įmonei UAB „AGR 

Prekyba“. 

14.5. Atskaitomybės parengimo pagrindas 

Atitikimas nustatytiems standartams 

Finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 

(TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Įvertinimo pagrindas 

Finansinėse ataskaitose skaičiai pateikiami nacionaline valiuta – litais, kuri yra ir Grupės 

funkcinė valiuta. Ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina, pakeista istoriškai 

indeksuojant tam tikrą materialųjį turtą. 

Skaičiavimų ir įvertinimų taikymas 

Rengdama finansines ataskaitas pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, vadovybė 

turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus, remdamasi tam tikromis prielaidomis, kurios įtakoja 

apskaitos principų pasirinkimą bei turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų sumas. Įvertinimai ir su 

jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi bei veiksniais, atspindinčiais esamas sąlygas.  

Minėtų prielaidų ir įvertinimų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių 

verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo daromų 

įvertinimų. Įvertinimai ir jų prielaidos nuolat peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų pasikeitimo įtaka 

yra pripažįstama tame laikotarpyje, kuriame įvertinimas yra peržiūrimas, jei jis turi įtakos tik šiam 

laikotarpiui, arba įvertinimo peržiūros laikotarpyje bei ateinančiuose laikotarpiuose, jei įvertinimas 

įtakoja ir peržiūros, ir ateinančiuosius laikotarpius. 

14.6. Reikšmingi apskaitos principai 

Žemiau pateikti Grupės ir Įmonės apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi ir sutampa su 

taikytais praėjusiais metais. 

Konsolidavimo pagrindas 

Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima AB „Grigiškės“ ir jos kontroliuojamas 

dukterines įmones. Kontrolė yra įgyjama, kai Įmonė gali kontroliuoti finansinę ir įprastinę veiklą ir 

taip gauti naudos iš šios įmonės veiklos. 

Per metus įsigytų arba parduotų įmonių veiklos rezultatai yra įtraukiami į konsoliduotą 

bendrųjų pajamų ataskaitą nuo įsigijimo datos arba iki pardavimo datos. 

Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos koreguojamos taip, kad atitiktų Grupės taikomas 

apskaitos politikas, jei šios yra skirtingos. 
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Visi Grupės įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei pajamos ir sąnaudos konsolidavimo 

metu yra eliminuojami iš konsoliduotų finansinių ataskaitų. 

Verslo jungimai 

Dukterinių įmonių įsigijimas yra apskaitomas taikant pirkimo metodą. Įsigijimo savikaina yra 

vertinama bendra tikrosios vertės suma, kurią sudaro mainais už įsigyjamos įmonės kontrolę 

suteikto turto, prisiimtų įsipareigojimų bei Grupės išleistų nuosavybės priemonių tikroji vertė 

mainų dieną. Įsigyjamos įmonės identifikuojamas turtas, įsipareigojimai ir neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, atitinkantys 3 TFAS „Verslo jungimai“ pateiktus pripažinimo kriterijus, yra 

pripažįstami jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną, išskyrus ilgalaikį turtą (arba perleidimo 

grupes), kuris yra klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui pagal 5 TFAS „Ilgalaikis turtas, 

laikomas pardavimui ir nutraukiama veikla“ ir yra pripažįstamas ir apskaitomas tikrąją verte 

atėmus pardavimo išlaidas. 

Prestižas, atsirandantis įsigijimo metu, yra pripažįstamas turtu ir pradžioje yra apskaitomas 

savikaina, kuri yra perviršio skirtumas tarp verslo jungimo savikainos ir Grupei tenkančios 

identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtinių įsipareigojimų grynosios tikrosios vertės 

dalies. Jei po pakartotinio vertinimo Grupei tenkanti identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir 

neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynosios tikrosios vertės dalis viršija verslo jungimo savikainą, 

perviršis yra nedelsiant pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Investicijos į dukterines įmones 

Dukterinė įmonė – tai tokia įmonė, kurią kontroliuoja patronuojanti įmonė. Investicijos į 

dukterines įmones patronuojančios įmonės finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitytos savikaina 

atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė patronuojančios įmonės 

finansinės būklės ataskaitoje viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę. 

Užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu.  

Piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai užsienio valiuta įvertinami litais finansinės būklės 

ataskaitos sudarymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Nepiniginis turtas ir nepiniginiai 

įsipareigojimai užsienio valiuta, įvertinami tikrąja verte, yra perskaičiuojami funkcine valiuta 

tikrosios vertės nustatymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Valiutos kurso pasikeitimo 

skirtumai, atsiradę įvykdžius šias operacijas, apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Finansinės priemonės 

Neišvestinės finansinės priemonės 

Neišvestinės finansinės priemonės apima pirkėjų įsiskolinimą ir kitas gautinas sumas, 

grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, paskolas, finansines skolas, skolas tiekėjams ir 

kitas mokėtinas sumas. 

Grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudaro grynųjų pinigų likučiai ir indėliai pagal 

pareikalavimą. 

Neišvestinės finansinės priemonės pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, įtraukiant (išskyrus 

priemonėms, apskaitytoms bendrųjų pajamų ataskaitoje tikrąja verte) visas tiesiogiai priskirtinas 

sandorio sąnaudas. Po pirminio pripažinimo, neišvestinės finansinės priemonės yra įvertinamos 

taip, kaip nurodyta toliau. 

Finansinės priemonės apskaitoje pripažįstamos sandorio sudarymo dieną. Grupė nustoja 

pripažinti finansinį turtą, kai nustoja galioti sutartinės teisės pinigų srautams iš to turto, arba kai 

sandorio metu yra perduodamos teisės gauti sutartus grynųjų pinigų srautus iš to finansinio turto, 
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t.y. visa rizika ir nauda iš finansinio turto nuosavybės yra perduodamos. Finansinis įsipareigojimas 

nustojamas pripažinti, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar pasibaigia jo terminas.  

Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas ir nėra kotiruojamos aktyvioje 

rinkoje.  Jos yra įtrauktos į trumpalaikį turtą, išskyrus tas sumas, kurių galiojimo terminas yra 

ilgesnis nei 12 mėnesių. Po pirminio pripažinimo, paskolos ir gautinos sumos yra įvertinamos 

amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus vertės sumažėjimo 

nuostolius, jei tokių yra. Trumpalaikės gautinos sumos nėra diskontuojamos.  

Paskolos, finansinės skolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai, įskaitant prekybos mokėtinas 

sumas, po pradinio pripažinimo yra apskaitomi amortizuota savikaina, taikant efektyvios palūkanų 

normos metodą. Trumpalaikiai įsipareigojimai nediskontuojami.  

Efektyvios palūkanų normos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo 

amortizuotos savikainos apskaičiavimui ir palūkanų pajamų ar sąnaudų paskirstymui per 

atitinkamą laikotarpį. Efektyvi palūkanų norma yra norma, kuri leidžia tiksliai diskontuoti būsimus 

mokėjimus grynaisiais pinigais per numatomą finansinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba, 

kur galima, per trumpesnį laikotarpį. 

Išvestinės finansinės priemonės 

Ši grupė turi du pogrupius: prekybai skirtas finansinis turtas ir finansinis turtas, parodomas 

tikrąja verte per bendrųjų pajamų ataskaitą jį įsigijus. Finansinis turtas priskiriamas šiai grupei, jeigu 

jis buvo įsigytas iš esmės siekiant jį parduoti artimiausiu metu, arba jis buvo priskirtas vadovybės 

sprendimu. Išvestinės finansinės priemonės taip pat priskiriamos prie prekybai skirtų priemonių, 

išskyrus tuos atvejus, jeigu jos naudojamos kaip apsidraudimo sandoriai. Šiai grupei priskirtas 

turtas pripažįstamas trumpalaikiu turtu, jeigu šis turtas skirtas prekybai arba jį numatoma realizuoti 

per 12 mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos parengimo dienos. Grupė neturėjo jokių investicijų 

į šią turto grupę per visą laikotarpį. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Pripažinimas ir įvertinimas 

Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas istorine savikaina, koreguota kai kurio 

materialaus turto indeksavimo suma, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo 

suma. 

Nebaigtos statybos straipsnyje apskaitomas statomas ilgalaikis materialusis turtas. Toks turtas 

yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Savikaina 

apima projektavimo, statybos darbus, montavimui perduotus įrengimus ir įrangą bei kitas 

tiesiogines išlaidas.  

Pelnas ar nuostolis, susidarantis dėl ilgalaikio turto pardavimo ar išpirkimo apskaičiuojamas 

kaip skirtumas tarp pardavimo pajamų ir turto apskaitinės vertės ir yra pripažįstamas tų metų 

bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Vėliau patirtos sąnaudos 

Po pirminio turto pripažinimo, sąnaudos, patiriamos keičiant ilgalaikio materialaus turto 

komponentą arba susijusios su turto rekonstrukcija, yra kapitalizuojamos tik jeigu iš to turto tikėtina 

gauti ekonominės naudos ir naujojo komponento savikaina gali būti patikimai įvertinta. Pakeisto 

komponento apskaitinė suma nėra pripažįstama. Visos kitos patirtos sąnaudos pripažįstamos 

bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai patiriamos. 
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Nusidėvėjimas 

Ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus nebaigtą statybą, nusidėvėjimas yra skaičiuojamas per 

įvertintus naudingo tarnavimo laikotarpius, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Kiekvienų metų 

pabaigoje Grupė peržiūri ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likutinę 

vertę ir nusidėvėjimo metodą ir įvertinimo pakeitimo įtaką, jei tokia yra, pripažįsta perspektyviai. 

Ilgalaikio materialiojo turto įvertinti naudingo tarnavimo laikotarpiai yra tokie: 

Pastatai ir statiniai 8 – 91 metai 

Mašinos ir įrengimai 2 – 50 metų 

Transporto priemonės 3 – 20 metų 

Kiti įrengimai ir kitas ilgalaikis turtas 2 – 20 metų 

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, yra nudėvimas per 

naudingą tarnavimo laikotarpį, taikant tą patį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą kaip ir nuosavam 

turtui. 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir 

vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu taip, kad 

turto įsigijimo vertė būtų tolygiai nurašoma per žemiau nurodytus turto naudingo tarnavimo 

laikotarpius:  

Žemės nuomos teisės 90 metų 

Patentai, licencijos ir pan. 2 – 3 metai 

Programinė įranga 1 – 5 metai 

Kitas nematerialus turtas 2 – 4 metai 

Aplinkos taršos leidimai 

Remiantis Europos Sąjungos direktyva 2003/07/EC, buvo sukurta prekybos šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijomis sistema, kuri įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d. Pirmasis šios sistemos 

veikimo laikotarpis yra 3 metų, kuris prasidėjo 2005 m. ir baigėsi 2007 m., antrasis – 5 metų, nuo 

2008 m. iki 2012 m., kuris sutampa su Kyoto sutartyje numatytu laikotarpiu. Sistema veikia „Cap 

and Trade“ pagrindu. Iš Europos Sąjungos šalių narių vyriausybių yra reikalaujama, kad šios 

nustatytų ribas kiekvienam šios sistemos taršos objektui bei įgyvendinimo laikotarpiui. Ši riba yra 

nustatoma Nacionaliniame paskirstymo plane (NPP), kurį paruošia kiekvienos šalies narės 

atsakinga institucija (Lietuvoje – Aplinkos ministerija). NPP nustato metinį taršos kiekį (matuojama 

anglies dioksido tonomis ekvivalentui) kiekvienam taršos objektui bei laikotarpiui bei paskirsto 

metinius aplinkos taršos leidimus jiems. 

Šalis narė privalo paskirstyti aplinkos taršos leidimus iki kiekvienų metų vasario 28 d. 

remdamasi NPP (dalis aplinkos taršos leidimų yra rezervuojama naujiems objektams). 

Šalis narė turi užtikrinti, kad iki sekančių metų balandžio 30 d., kiekvieno taršos objekto 

valdytojas pateiktų taršos objekto faktinės išmestos taršos į aplinką duomenis per einamuosius 

kalendorinius metus.  

Kai Grupė turi pakankamai taršos leidimų tam, kad padengtų savo įsipareigojimus, taikomas 

sudengimo metodas, atidėjinio suma yra lygi turto įsigijimo vertei, ir finansinės būklės ataskaitoje 

nepripažįstamas nei taršos leidimų turtas, nei atidėjinys. 

Jei Grupei trūksta taršos leidimų, Grupė finansinės būklės ataskaitoje pripažįsta 

įsipareigojimą, kurį įvertina būsimų sąnaudų (ekonominių resursų), reikalingų taršos leidimų 

įsipareigojimams padengti, verte. 
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Nuomojamas turtas 

Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas perduodama iš esmės visa 

rizika ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. Veiklos nuoma – tai į išperkamosios nuomos sąvoką 

neįeinanti nuoma. 

Grupė kaip nuomotojas 

Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per 

visą nuomos laikotarpį. 

Grupė kaip nuomininkas 

Išperkamąja nuoma išsinuomotas turtas yra pripažįstamas kaip turtas verte, lygia išsinuomoto 

turto tikrajai vertei nuomos pradžioje, o jei tikroji vertė yra mažesnė, tuomet minimalių nuomos 

mokėjimų dabartine verte. Atitinkamas įsipareigojimas nuomotojui yra atvaizduojamas finansinės 

būklės ataskaitoje kaip išperkamosios nuomos įsipareigojimas. Nuomos mokėjimai yra išskiriami į 

finansines sąnaudas ir finansinių įsipareigojimų mažinimą taip, kad būtų pasiekta įsipareigojimo 

likučio pastovi palūkanų norma. Finansinės sąnaudos yra pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų 

pajamų ataskaitoje. 

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje 

tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį. 

Atsargos 

Atsargos, įskaitant nebaigtą gamybą yra apskaitomos įsigijimo/pasigaminimo savikaina. 

Vėlesniais laikotarpiais atsargos yra apskaitomos mažesne grynąja galimo realizavimo verte arba 

įsigijimo/pasigaminimo savikaina. Grynoji realizacinė vertė yra įvertinta pardavimo kaina, atėmus 

įvertintas produkcijos gamybos užbaigimo ir pardavimo sąnaudas.  

Atsargų savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. 

Kai atsargos yra pasigaminamos, bei nebaigtos gamybos atveju, į savikainą įtraukiama ir 

atitinkama dalis netiesioginių gamybos sąnaudų, paskirstomų pagal normas, apskaičiuotas 

atsižvelgiant į įprastą gamybos pajėgumų panaudojimą. 

Pagalbinės medžiagos ir atsargos nurašomos, kai yra pradedamos naudoti arba yra 

apskaitomos pagamintų prekių savikainoje, jei yra naudojamos gamyboje. 

Vertės sumažėjimas 

Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei yra objektyvių įrodymų, kad tam tikras įvykis ar 

įvykiai gali turėti neigiamos įtakos su turtu susijusiems pinigų srautams ateityje. Reikšmingam 

finansiniam turtui vertės sumažėjimas yra vertinamas individualiai. Likęs finansinis turtas 

suskirstomas į turto grupes pagal panašią kredito riziką ir toms grupėms vertės sumažėjimas yra 

nustatomas bendrai. Turtas, kuriam vertės sumažėjimas yra nustatytas individualiai ir kuriam 

vertės sumažėjimo nuostolis yra ir toliau pripažįstamas, nėra įtraukiamas į bendrai nustatomą 

vertės sumažėjimą. 

Grupės nefinansinio turto apskaitinė vertė, išskyrus atsargas ir atidėtojo mokesčio turtą, yra 

peržiūrima kiekvieną ataskaitų pateikimo dieną, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuvertėjimo požymių.  

Jeigu tokių požymių yra, įvertinama turto atsiperkamoji vertė.  

Turto su neapibrėžtu naudingo tarnavimo laiku bei dar neįvesto į eksploataciją nematerialaus 

turto atsiperkamoji vertė įvertinama kiekvieną finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną.  

Nuostolis dėl nuvertėjimo apskaitomas, kai turto arba jam priklausančio grynuosius pinigus 

uždirbančio vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Grynuosius pinigus uždirbantis 

vienetas yra mažiausia pinigus uždirbančio turto grupė, sukurianti pinigų srautus, nepriklausomus 
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nuo kito turto ar turto grupių. Visi dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi bendrųjų 

pajamų ataskaitoje. 

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas 

Gautinų sumų, apskaitomų amortizuota savikaina, atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip 

būsimų pinigų srautų dabartinė vertė, diskontuota taikant pradinę efektyvią palūkanų normą, t.y. 

efektyvią palūkanų normą, apskaičiuotą pradinio šių gautinų sumų pripažinimo momentu. 

Trumpalaikės gautinos sumos nėra diskontuojamos. 

Nefinansinio turto atsiperkamoji vertė yra didesnė iš dviejų verčių: tikrosios, atėmus 

pardavimo sąnaudas, ir turto naudojimo vertės. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama 

diskontuojant būsimus pinigų srautus iš turto naudojimo iki jų dabartinės vertės, taikant mokestinę 

diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką susijusią su 

tuo turtu.  

Vertės sumažėjimo atstatymas 

Gautinų sumų, apskaitytų amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi, 

jeigu atsiperkamosios vertės vėlesnis padidėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiu, įvykusiu 

po vertės sumažėjimo nuostolio pripažinimo.  

Jeigu įvyksta tam tikri įvykių ar aplinkybių, kurių pagrindu buvo vertinama nefinansinio 

turto atsiperkamoji vertė, pasikeitimai, liudijantys, kad nefinansinio turto apskaitinė vertė gali būti 

atgauta, vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi. Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi taip, 

kad turto apskaitinė vertė neviršytų tos apskaitinės vertės, kuri būtų nustatyta, jei vertės 

sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę pripažinti, atėmus amortizaciją ar nusidėvėjimą. 

Dotacijos 

Dotacijos yra pripažįstamos kai yra gaunamos arba kai yra pakankamas pagrindas tvirtinti, 

kad jos bus gautos, ir kai Grupė ir Įmonė patenkina jų gavimo sąlygas. 

Dotacijos, susijusios su turtu 

Dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra gautos ilgalaikio turto forma arba 

skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti (pvz., aplinkos taršos leidimai). Iš pradžių tokios dotacijos yra 

apskaitomos gauto turto tikrąja verte ir vėliau pripažįstamos pajamomis, mažinant turto 

nusidėvėjimo sąnaudas, per atitinkamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpį. 

Dotacijos, susijusios su pajamomis 

Dotacijos, susijusios su pajamomis, apima dotacijas, patirtoms išlaidoms ir negautoms 

pajamoms arba išlaidoms kompensuoti ir yra pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje kai 

patiriamos išlaidos, su kuriomis jos yra susijusios.  

Dividendai 

Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami. 

Išmokos darbuotojams 

Grupė neturi apibrėžtų įmokų ir skatinimo planų bei mokėjimų schemų Grupės akcijomis. 

Išėjusiems į pensiją buvusiems Grupės darbuotojams įsipareigojimus vykdo valstybė. 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi finansinės būklės ataskaitoje kai tikėtina, kad dėl 

praeityje įvykusių įvykių atsiradusiems esamiems teisiniams įsipareigojimams arba 

neatšaukiamiems pasižadėjimams įvykdyti reikės papildomų lėšų.  
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Pajamų pripažinimas 

Pajamos įvertinamos gauto ar gautino už prekes ar paslaugas turto tikrąja verte, neįskaitant 

grąžinimų, nuolaidų ir kitokio vertės sumažėjimo. 

Pajamos iš prekių pardavimo 

Pajamos iš prekių pardavimo yra pripažįstamos tuo atveju, kai visos toliau išvardytos sąlygos 

įvykdomos: 

• Grupė pirkėjui perduoda reikšmingą rizikos dalį ir prekių nuosavybės teikiamą naudą; 

• Grupė nebeturi valdymo teisių, susijusių su nuosavybe ir nebekontroliuoja parduotų prekių; 

• pajamų suma gali būti patikimai nustatyta; 

• tikėtina, kad Grupė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą; ir 

• su sandoriu susijusios patirtos arba būsimosios išlaidos gali būti patikimai įvertintos. 

Paslaugų pajamos 

Paslaugų pajamos yra pripažįstamos tada, kai paslauga yra suteikta. Palūkanų pajamos yra 

pripažįstamos kaupimo principu proporcingai per visą laikotarpį iki termino pabaigos, atsižvelgiant 

į grąžintiną pagrindinės paskolos dalies dydį ir galiojančią palūkanų normą. 

Sąnaudos 

Veiklos nuomos mokėjimai 

Veiklos nuomos mokėjimai pagal atitinkamas veiklos nuomos sutartis pripažįstami bendrųjų 

pajamų ataskaitoje sistemingai išdalijant juos per visą nuomos laikotarpį. 

Išperkamosios nuomos mokėjimai 

Minimalūs nuomos mokėjimai yra paskirstomi į finansines sąnaudas ir nepadengto 

įsipareigojimo dengimą, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Finansinės sąnaudos 

paskirstomos per visą išperkamosios nuomos laikotarpį, apskaičiuojant jas pagal pastovią periodinę 

palūkanų normą, taikomą nepadengtam įsipareigojimo likučiui. 

Grynosios finansavimo sąnaudos 

Grynąsias finansavimo sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos, įvertintos efektyvios palūkanų 

normos metodu, palūkanų pajamos iš investuotų lėšų ir užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka. 

Palūkanų pajamos pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai jos sukaupiamos, remiantis 

efektyvios palūkanų normos metodu. Finansinės nuomos mokėjimų palūkanų sąnaudų sudedamoji 

dalis bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįstama naudojant efektyvios palūkanų normos metodą.  

Pelno mokestis 

Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai. Pelno mokestis apskaitomas bendrųjų 

pajamų ataskaitoje, išskyrus, kai jis yra susijęs su straipsniais, tiesiogiai apskaitytais nuosavame 

kapitale, tada jis apskaitomas nuosavame kapitale.  

Einamasis pelno mokestis yra mokestis, apskaičiuotas nuo metų apmokestinamojo pelno, 

taikant galiojančius ir taikomus finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną tarifus, bei ankstesnių 

metų pelno mokesčio koregavimus.  

Atidėtasis mokestis pripažįstamas naudojant balansinį metodą. Jis apskaičiuojamas, 

atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų verčių finansinėse ataskaitose bei jų 

verčių mokesčių tikslais. Atidėtasis mokestis neskaičiuojamas laikiniems skirtumams, atsiradusiems 

turto arba įsipareigojimų pradinio pripažinimo momentu, kai tie skirtumai neįtakoja nei ataskaitinio 

laikotarpio apskaityto, nei apmokestinamojo pelno. Atidėtasis mokestis yra vertinamas taikant 
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mokesčio normas, kurios galios, kai minėti laikini mokestiniai skirtumai realizuosis remiantis 

mokesčių įstatymais, priimtais arba iš esmės priimtais ataskaitų pateikimo dieną. 

Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Grupė turės 

pakankamai mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti mokesčio turtą. Atidėtojo mokesčio turtas yra 

peržiūrimas kiekvieną ataskaitų pateikimo dieną ir mažinamas tokia suma, kokia mokestinė nauda 

tikėtina nebus realizuota. 

Segmentų ataskaitos 

Segmentas yra reikšminga Grupės veiklos dalis, išskiriama pagal teikiamus produktus ar 

teikiamas paslaugas (verslo segmentas), arba pagal produktų ar paslaugų teikimą tam tikroje 

ekonominėje aplinkoje, kuriai būdinga savita rizika ir ekonominė nauda (geografinis segmentas). 

Grupės pradinės segmentų ataskaitos yra paruoštos remiantis verslo segmentais.  

Pelnas vienai akcijai 

Grupė pateikia duomenis apie pelną, tenkantį vienai akcijai, ir apie sumažintą pelną, tenkantį 

vienai akcijai. Pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra skaičiuojamas padalijant pelną arba nuostolį, 

tenkantį Grupės akcininkams, iš svertinio paprastųjų akcijų vidurkio per laikotarpį. Sumažintas 

pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra skaičiuojamas pelną arba nuostolį, tenkantį akcininkams, bei 

svertinį paprastų akcijų vidurkį per metus koreguojant visomis potencialiomis paprastosiomis 

akcijomis. Per atskaitinius laikotarpius Grupė nebuvo išleidusi potencialių paprastųjų akcijų.  

Neapibrėžtumai 

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus 

įsipareigojimus verslo jungimuose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, 

kai tikimybė, kad ištekliai, duodantys ekonominę naudą, bus prarasti, yra labai maža.  

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas 

finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 

Susijusios šalys 

Susijusiomis su Grupe šalimis pripažįstami akcininkai, darbuotojai, valdybos nariai, jų artimi 

giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Įmonę arba yra 

kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi, galiojant 

sąlygai, kad šis ryšys suteikia galimybę vienai iš šalių kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą 

įtaką kitai šaliai, priimant finansinius ir valdymo sprendimus. 

Naujų standartų, galiojančių standartų pakeitimų ir naujų išaiškinimų pritaikymo įtaka 

finansinėms ataskaitoms 

Priimti standartai ir aiškinimai, turintys poveikį finansinėms ataskaitoms 

 TAS 1 „Finansinių ataskaitų pakeitimas“ pataisa (įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d.)., numatanti 

terminologijos bei finansinių ataskaitų formato ir turinio pakeitimus. Atsižvelgiant į šią 

Standarto pataisą, informacija finansinėse ataskaitose turi būti pateikiama bendrų požymių 

pagrindu bei įtraukta į bendrųjų pajamų (angl. Comprehensive income) ataskaitą. Pajamų 

šaltiniai, išlaidos ir kitų bendrųjų pajamų sudedamosios dalys gali būti pateikiamos arba 

bendrųjų pajamų ataskaitoje nurodant tarpines sumas, arba dviejose atskirose ataskaitose 

(atskira pelno nuostolių ataskaita kartu su bendrųjų pajamų ataskaita). 

 TFAS 3 „Verslo jungimai“ pataisa (įsigaliojusi nuo 2009 m. liepos 1 d. ir vėliau prasidedantiems 

metiniams laikotarpiams). 
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 TAS 27 „Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos“ pataisa (įsigaliojusi 2009 m. liepos 1 d. 

ir vėliau prasidedantiems metiniams laikotarpiams). Šioje Standarto pataisoje terminas mažumos 

dalis buvo pakeistas į nekontrolinį akcijų paketą (angl. non-controlling interest) ir yra 

apibrėžiamas, kaip nuosavas dukterinės įmonės kapitalas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 

nepriskiriamas patronuojančiai įmonei. Ši Standarto pataisa taipogi keičia nekontrolinio akcijų 

paketo, dukterinės įmonės nuostolių valdymo bei pelno, nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų 

paskirstymo, tarp kontrolinio ir nekontrolinio akcijų paketų, apskaitą. 

Priimti standartai ir aiškinimai, turintys poveikį finansinėms ataskaitoms 

Šie nauji bei peržiūrėti standartai ir aiškinimai pradėti taikyti rengiant finansines ataskaitas. Jų 

taikymas neturėjo įtakos šiose finansinėse ataskaitose pateikiamiems skaičiams, tačiau gali turėti 

įtakos ateities ūkinių operacijų bei įvykių apskaitai. 

Kai kurie nauji standartai, standartų išaiškinimai ir pataisos 2009 m. gruodžio 31 d. dar 

negaliojo ir nebuvo taikyti, arba nebuvo priimti Europos Sąjungoje, rengiant šias finansines 

ataskaitas: 

 TFAS 1 „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“. Pakeitimai, 

susiję su dukterinių įmonių, bendro pavaldumo bei asocijuotų įmonių įsigijimo savikaina.  

 TFAS 2 „Akcijomis paremti mokėjimai“ pataisa (įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1d.). Įmonėje 

tokių mokėjimų nebuvo. 

 TFAS 8 „Veiklos segmentai“ (įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d.). Pagal šį Standartą segmentų 

atskleidimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į įmonės elementus, kurie yra prižiūrimi 

vadovybės priimant sprendimus veiklos klausimais. Veiklos segmentai yra įmonės elementai, 

apie kuriuos gali būti pateikta atskira finansinė informacija, kuri yra nuolatos vertinama ir 

atnaujinama asmens, atsakingo už veiklos sprendimų, susijusių su išteklių paskirstymu ir 

vertinimu, priėmimą. Įmonei šio standarto įsigaliojimas įtakos neturėjo, nes veikla neskirstoma į 

segmentus. 

 TAS 23 „Skolinimosi išlaidos“ pataisa (įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d.). Panaikinta galimybė 

pripažinti skolinimo išlaidas sąnaudomis jų susidarymo laikotarpiu. Įmonei poveikio standartas 

neturi, kadangi nėra skolinimosi išlaidų. 

 TAS 28 „Investicijos į asocijuotas įmonės“, numatanti, kad investuotojui praradus reikšmingą 

įtaką, likusi investicijos į buvusią asocijuotą įmonę dalis apskaitoma tikrąją verte pripažįstant 

atitinkamą rezultatą pajamomis arba nuostoliu. TAS 28 pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TAS 32 „Finansinės priemonės. Pateikimas“. Numatomi pakeitimai dėl finansinių ataskaitų 

elementų klasifikavimo kaip nuosavybės ar įsipareigojimų elementų. Pataisa nėra aktuali 

Įmonei. 

 TAS 39 „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“. Pakeista apsidraudimo sandorių 

apskaita. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TFAS patobulinimai. Įsigaliojusios pataisos: IAS 38 „Nematerialusis turtas“, numatantis, kad 

išankstiniai apmokėjimai už reklaminę bei marketingo medžiagą gali būti pripažįstami turtu iki 

prekių ar paslaugų gavimo momento. IAS 40 „Investicinis turtas“, numatantis, kad nebaigta 

statyba gali būti pripažįstama investiciniu turtu. IAS 20 „Valstybės dotacijų apskaita ir 

informacijos apie valstybės paramą atskleidimas“, numatantis, kad nauda, gauta iš 

lengvatinėmis sąlygomis gautos vyriausybės paskolos turi būti apskaitoma kaip dotacijos. IAS 

39 „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, pataisa, leidžianti perklasifikuoti tam 

tikrais atvejais neišvestines finansines priemones iš vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas 

pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje bei galimas parduoti finansinis turtas. 

 TFAIK 13 „Kliento lojalumo programos“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 

2008 m. liepos 1 d. ir vėliau). Aiškinimas nurodo kaip įmonės, kurios suteikia lojalumo premijos 
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kreditus vartotojams perkantiems kitas prekes ar paslaugas, turėtų apskaityti savo 

įsipareigojimus teikti nemokamas arba su nuolaida paslaugas ar prekes („premijas“) klientams, 

kurie padengia šiuos premijų kreditus. Iš tokių įmonių reikalaujama, kad pastarosios dalį 

pradinio pardavimo įplaukų priskirtų premijų kreditams ir pripažintų šias įplaukas pajamomis 

tik tada, kai jos įvykdys savo įsipareigojimus. Įmonė mano, jog šis aiškinimas neturės jokios 

įtakos finansinėms ataskaitoms. 

 TFAIK 14 „19 - asis TAS - Nustatytų išmokų turto apribojimas, minimalūs finansavimo 

reikalavimai ir jų sąveika“. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

Priimti standartai ir aiškinimai, turintys poveikį finansinėms ataskaitoms 

Įmonės vadovybė vertina, kad priimtų, bet dar neįsigaliojusių, arba dar nepriimtų ES, standartų 

taikymas neturės įtakos įmonės finansinėms ataskaitoms. 

 TAS 9 „Finansiniai instrumentai“. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TFAS 2, TFAS 5, TFAS 8, TAS 1, TAS 7, TAS 17, TAS 18, TAS 36, TAS 36, TAS 39, TFAAK 9, 

TFAAK 16 patobulinimai. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TAS 24 „Susijusių šalių atskleidimas“. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TFAIK 15 „Nekilnojamojo turto statybos sutartys“. Pakeitimai paaiškina, ar nekilnojamojo turto 

statybos sutartis turėtų būti apskaitoma pagal TAS 11 ar pagal TAS 18. Pataisa nėra aktuali 

Įmonei. 

 TFAIK 16 „Investicijų užsienyje apdraudimas“. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TFAIK 17 „Nepiniginio turto paskirstymas savininkams“. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TFAIK 18 „Klientų turto perėmimas“. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 

 TFAIK 19 „Įsipareigojimų anuliavimas nuosavybės priemonėmis. Pataisa nėra aktuali Įmonei. 
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14.7. Ilgalaikis materialus turtas 

2010 m. birželio 30 d. Grupės materialų turtą sudarė, Lt: 

Grupė 
Pastatai ir 

statiniai 

Mašinos ir 

įrengimai 

Transporto 

priemonės 
Kitas turtas 

Nebaigta 

statyba ir 

išankstiniai 

apmokėjimai 

Iš viso 

Įsigijimo vertė       

2009 m. gruodžio 31 d. 40.894.161 132.823.218 5.172.700 3.406.745 255.233 182.552.057 

Dukterinių įmonių turto 

įsigijimas 
44.799.027 61.048.412 2.485.070 20.469.832 2.675.104 131.477.445 

Įsigijimai 18.470 433.425 367.662 283.579 5.768.239 6.871.375 

Perleidimai. nurašymai  287.140 47.119 732.647  1.066.906 

Perrašymai  3.215.152   (3.215.152)  

2010 m. birželio 30 d. 85.711.658 197.233.067 7.978.313 23.427.509 5.483.424 319.833.971 

Sukauptas nusidėvėjimas ir 

vertės sumažėjimas 
      

2009 m. gruodžio 31 d.  16.854.126 66.455.153 3.473.756 2.659.046  89.442.081 

Dukterinių įmonių turto 

įsigijimas 
19.806.443 36.497.804 1.794.078 12.769.395 (1.501) 70.866.219 

Nusidėvėjimo sąnaudos 798.171 8.277.754 406.097 576.342  10.058.364 

Nuostolis dėl vertės 

sumažėjimo/(atstatymas) 
245.547 395.366 2.784 19.254 (2.453) 660.498 

Perleidimai. nurašymai  285.675 45.733 713.658  1.045.066 

Perrašymai       

2010 m. birželio 30 d. 37.213.193 110.549.670 5.625.414 15.271.871 952 168.661.100 

Likutinė vertė       

2009 m. gruodžio 31 d.  24.040.035 66.368.065 1.698.944 747.699 255.233 93.109.976 

2010 m. birželio 30 d. 48.498.465 86.683.397 2.352.899 8.155.638 5.482.472 151.172.871 

Visas Grupės materialus turtas yra skirtas Grupės naudojimui. 

Dalis Grupės ilgalaikio materialiojo turto, kurio apskaitinė vertė 2010 m. birželio 30 d. sudarė 

72.935.080 litų (2009 m. gruodžio 31 d. – 23.215.846 litų), yra įkeista gautų paskolų iš bankų 

grąžinimui užtikrinti. 
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2010 m. birželio 30 d. Įmonės materialų turtą sudarė, Lt: 

Įmonė 
Pastatai ir 

statiniai 

Mašinos ir 

įrengimai 

Transporto 

priemonės 
Kitas turtas 

Nebaigta 

statyba ir 

išankstiniai 

apmokėjimai 

Iš viso 

Įsigijimo vertė       

2009 m. gruodžio 31 d. 38.908.900 120.634.052 3.680.896 3.236.806 255.233 166.715.887 

Įsigijimai  13.616 163.001 145.305 5.768.239 6.090.161 

Perleidimai, nurašymai  285.686 47.119 3.173  335.978 

Perrašymai  563.475   (563.475)  

2010 m. birželio 30 d. 38.908.900 120.925.457 3.796.778 3.378.938 5.459.997 172.470.070 

Sukauptas nusidėvėjimas ir 

vertės sumažėjimas 
      

2009 m. gruodžio 31 d. 16.538.205 60.911.530 2.454.426 2.525.503  82.429.664 

Nusidėvėjimo sąnaudos 483.451 6.191.113 246.522 162.256  7.083.342 

Nuostolis dėl vertės 

sumažėjimo/(atstatymas) 
      

Perleidimai, nurašymai  285.675 45.733 2.985  334.393 

Perrašymai       

2010 m. birželio 30 d. 17.021.656 66.816.968 2.655.215 2.684.774   89.178.613 

Likutinė vertė       

2009 m. gruodžio 31d.  22.370.695 59.722.522 1.226.470 711.303 255.233 84.286.223 

2010 m. birželio 30 d. 21.887.244 54.108.489 1.141.563 694.164 5.459.997 83.291.457 

Visas Įmonės materialus turtas yra skirtas Įmonės naudojimui. 

Dalis Įmonės ilgalaikio materialiojo turto, kurio apskaitinė vertė 2010 m. birželio 30 d. sudarė 

15.090.554 litus (2009 m. gruodžio 31 d. – 15.717.190 litų), yra įkeista gautų paskolų iš bankų 

grąžinimui užtikrinti. 
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14.8. Nematerialus turtas 

2010 m. birželio 30 d. Grupės nematerialų turtą sudarė, Lt: 

Grupė 

Žemės 

nuomos 

teisės 

Prestižas 

Patentai, 

licencijos ir 

kt. 

Programinė 

įranga 

Kitas turtas ir 

išankstiniai 

apmokėjimai 

Iš viso 

Įsigijimo vertė       

2009 m. gruodžio 31 d. 2.400.000  56.238 794.647 11.533 3.262.418 

Dukterinių įmonių turto 

įsigijimas 
   468.952  468.952 

Įsigijimai  11.315.782  44.254 20.958 11.380.994 

Perleidimai, nurašymai       

Perrašymai       

Perkainojimas       

2010 m. birželio 30 d. 2.400.000 11.315.782 56.238 1.307.853 32.491 15.112.364 

Sukaupta amortizacija       

2009 m. gruodžio 31 d. 168.889  49.272 702.194 11.531 931.886 

Dukterinių įmonių turto 

įsigijimas 
   443.602  443.602 

Amortizacija 13.333  4.533 32.710 621 51.197 

Nuostolis dėl vertės 

sumažėjimo/(atstatymas) 
      

Perleidimai, nurašymai       

Perrašymai       

2010 m. birželio 30 d. 182.222   53.805 1.178.506 12.152 1.426.685 

Likutinė vertė       

2009 m. gruodžio 31d.  2.231.111   6.966 92.453 2 2.330.532 

2010 m. birželio 30 d. 2.217.778 11.315.782 2.433 129.347 20.339 13.685.679 

Grupės žemės nuomos teisės, kurių apskaitinė vertė 2010 m. birželio 30 d. buvo 2.217.778 litai (2009 

m. gruodžio 31 d. – 2.231.111 litų), yra įkeistos gautų paskolų iš bankų grąžinimui užtikrinti. 
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2010 m. birželio 30 d. Įmonės nematerialų turtą sudarė, Lt: 

Įmonė 
Patentai, 

licencijos ir kt. 

Programinė 

įranga 
Kitas turtas 

Išankstiniai 

apmokėjimai 
Iš viso 

Įsigijimo vertė      

2009 m. gruodžio 31 d. 56.238 779.262 6.245  841.745 

Įsigijimai  40.840 14.900 6.058 61.798 

Perleidimai, nurašymai      

Perkainojimas      

Perrašymai      

2010 m. birželio 30 d. 56.238 820.102 21.145 6.058 903.543 

Sukaupta amortizacija      

2009 m. gruodžio 31 d. 49.272 686.860 6.244  742.376 

Amortizacija 4.533 20.378 621  25.532 

Nuostolis dėl vertės 

sumažėjimo/(atstatymas) 
     

Perleidimai, nurašymai      

Perrašymai      

2010 m. birželio 30 d. 53.805 707.238 6.865   767.908 

Likutinė vertė      

2009 m. gruodžio 31 d.  6.966 92.402 1   99.369 

2010 m. birželio 30 d. 2.433 112.864 14.280 6.058 135.635 

Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos apskaitomos administracinėse sąnaudose. 

14.9. Investicijos dukterinėse įmonėse/Verslo jungimai 

14.9.1. Įsigytos dukterinės įmonės 

Pavadinimas Įsigijimo data Įsigyta balso teisę suteikiančių akcijų dalis Sumokėtas atlygis 

UAB "AGR prekyba" 2010.03.01 100% 545.241 

UAB "Avesko" 2010.03.01 100% 0 

AB "Klaipėdos kartonas" 2010.03.01 96,18% 0 

OAO „Mena Pak“ 2010.03.01 83,72% 0 

14.9.2. Sumokėtas atlygis 

 
UAB "AGR 

prekyba" 
UAB "Avesko" 

AB "Klaipėdos 

kartonas" 

OAO „Mena 

Pak“ 
Iš viso 

Pinigais 545.241 0 0 0 545.241 

Iš viso 545.241 0 0 0 545.241 
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14.9.3. Įgytas turtas bei prisiimti įsipareigojimai įsigijimo momentui 

 
UAB "AGR 

prekyba" 
UAB "Avesko" 

AB "Klaipėdos 

kartonas" 

OAO „Mena 

Pak“ 
Iš viso 

Ilgalaikis turtas           

Materialus turtas   55.068.896 5.542.330 60.611.226 

Nematerialus turtas   25.350  25.350 

Investicijos dukterinėse 

įmonėse 
 57.442.922 251.740  57.694.662 

Kitas ilgalaikis turtas  34.386.302 58.475.789 76.062 92.938.153 

Trumpalaikis turtas           

Atsargos   3.813.030 1.131.029 4.944.059 

Išankstiniai apmokėjimai  491 331.172 19.815 351.478 

Gautinos sumos  1.455.085 17.530.139 2.420.255 21.405.479 

Pinigai ir jų ekvivalentai 8.476 145.900 2.460.564 76.062 2.691.002 

Įsipareigojimai           

Ilgalaikiai įsipareigojimai   (59.315.222) (3.990.720) (63.305.942) 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 165 (41.588.460) (28.294.166) (10.243.312) (80.125.773) 

Iš viso 8.641 51.842.240 50.347.292 (4.968.479) 97.229.694 

14.9.4. Nekontroliuojama dalis 

 
UAB "AGR 

prekyba" 
UAB "Avesko" 

AB "Klaipėdos 

kartonas" 

OAO „Mena 

Pak“ 
Iš viso 

Kontroliuojamos dalies balso teisę 

suteikiančios akcijos 
100,00% 100,00% 96,18% 83,72%  

Nekontroliuojamos dalies balso 

teisę suteikiančios akcijos 
0,00% 0,00% 3,82% 16,28%  

Kontroliuojamai daliai tenkantis 

grynasis turtas, % 
100,00% 100,00% 96,18% 80,52%  

Nekontroliuojamai daliai tenkantis 

grynasis turtas, % 
0,00% 0,00% 3,82% 19,48%  

Nekontroliuojamai daliai tenkantis 

grynasis turtas, Lt 
0 0 1.923.267 (967.766) 955.501 

Nekontroliuojamai daliai tenkanti 

investicija į dukterines įmones 
   (9.616) (9.616) 

Nekontroliuojama dalis 0 0 1.923.267 (977.382) 945.885 

14.9.5. Prestižas, susidarantis įsigijimo metu 

 
UAB "AGR 

prekyba" 
UAB "Avesko" 

AB "Klaipėdos 

kartonas" 

OAO „Mena 

Pak“ 
Iš viso 

Įsigijimo kaina 545.241 49.359.688 57.442.922 251.740 107.599.591 

Nekontroliuojama daliai tenkanti 

įsigijimo kaina 
0 0 0 (9.616) (9.616) 

Įsigyto grynojo turto dalis tenkanti 

Grupei 
(8.641) (51.842.240) (48.424.025) 4.000.713 (96.274.193) 

Prestižas 536.600 (2.482.552) 9.018.897 4.242.837 11.315.782 

Įsigijimo metu susidarė prestižas, nes buvo įgytas klientų ratas ir santykiai su klientais. Taip pat 

prestižas apima sumas, susijusias su numatoma sinergetine nauda, pajamų augimu, rinkos 

vystymu. Prestižas apskaičiuotas taikant dalinį metodą. 
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14.9.6. Grynasis pinigų išmokėjimas įsigyjant dukterines įmones 

 
UAB "AGR 

prekyba" 
UAB "Avesko" 

AB "Klaipėdos 

kartonas" 

OAO „Mena 

Pak“ 
Iš viso 

Sumokėtas atlygis pinigais 545.241 0 0 0 545.241 

Pinigai įgytose įmonėse (8.476) (145.900) (2.460.564) (76.062) (2.691.002) 

Iš viso 536.765 (145.900) (2.460.564) (76.062) (2.145.761) 

14.9.7. Įsigijimo poveikis Grupės rezultatams 

 
UAB "AGR 

prekyba" 
UAB "Avesko" 

AB "Klaipėdos 

kartonas" 

OAO „Mena 

Pak“ 
Iš viso 

Laikotarpio rezultatas po 

įsigijimo 
(329.472) 1.026.642 2.069.207 1.661.736 4.428.113 

Viso laikotarpio pajamos (I 

pusmečio) 
  52.152.658 10.459.021 62.611.679 

Viso laikotarpio rezultatai (I 

pusmečio) 
(329.848) 1.015.128 2.143.289 2.341.910 5.170.479 

Jeigu verslo jungimas būtų įvykęs 2010.01.01, Grupės rezultatai pasikeistų lentelėje nurodytomis 

sumomis. 

14.10. Prekybos ir kitos gautinos sumos 

2010 m. birželio 30 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė, Lt: 

 
Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2009.12.31 

Pirkėjų įsiskolinimas 30.886.648 14.958.381 18.038.610 17.924.692 

Kitos gautinos sumos 1.261.205 158.584 375.699 155.544 

 32.147.853 15.116.965 18.414.309 18.080.236 

     
Atimti: atidėjimai abejotinoms gautinoms 

sumoms 
(1.313.729) (885.473) (829.614) (829.614) 

         
Iš viso per vienerius metus gautinos sumos 30.834.124 14.231.492 17.584.695 17.250.622 

Tikroji Grupės ir Įmonės prekybos ir kitų gautinų sumų vertė apytikriai lygi jų apskaitinei vertei. 

Atidėjimų abejotinoms sumoms pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, Lt: 

 

Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2009.12.31 

Sausio 1 d.  885.473 885.473 829.614 829.614 

Naujai įsigytų dukterinių įmonių turimi 

atidėjimai  
428.256    

Atidėjimų atstatymas       

Laikotarpio pabaigoje 1.313.729 885.473 829.614 829.614 
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14.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

2010 m. birželio 30 d. pinigus ir jų ekvivalentus sudarė, Lt: 

 
Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2009.12.31 

Pinigai banko sąskaitose 3.049.101 447.564 48.817 146.725 

Pinigai kasoje 17.204 14.037 8.971 11.856 

Iš viso 3.066.305 461.601 57.788 158.581 
 

14.12. Atsargos 

2010 m. birželio 30 d. atsargas sudarė, Lt: 

 
Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2009.12.31 

Medžiagos 7.499.620 3.810.541 3.177.097 3.627.898 

Nebaigta gamyba 3.100.291 3.235.730 1.725.232 1.963.139 

Pagaminta produkcija 6.647.501 4.507.780 3.823.656 4.331.382 

Atsargos kelyje   6.664   6.664 

 17.247.412 11.560.715 8.725.985 9.929.083 

Atimti: vertės sumažinimas iki grynosios 

realizacinės vertės 
(696.543) (940.636) (696.543) (940.636) 

Iš viso 16.550.869 10.620.079 8.029.442 8.988.447 
 

2010 m. birželio 30 d. Grupės ir Įmonės atsargos, kurių apskaitinė vertė sudarė atitinkamai 

10.000.000 litų ir 8.000.000 litų, yra įkeistos paskolos iš banko grąžinimui užtikrinti (2009 m. 

gruodžio 31 d. – 14.000.000 litų ir 12.000.000 litų atitinkamai). 

14.13. Akcinis kapitalas ir rezervai 

2010 m. birželio 30 d. akcinį kapitalą sudarė 60.000.000 paprastosios vardinės akcijos, kurių 

kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. 

2010 m. birželio 30 d. Įmonės akcininkais buvo: 

 Akcijų skaičius Nuosavybės dalis, 

proc. 
Lietuvos juridiniai asmenys 29.798.539 49,7 

Lietuvos fiziniai asmenys 23.751.181 39,6 

Užsienio juridiniai asmenys 6.141.673 10,2 

Užsienio fiziniai asmenys 308.607 0,5 

Iš viso 60.000.000 100,0 
 

2010 m. birželio 30 d. Įmonės akcininkai pagal šalis: 

 Akcijų skaičius Nuosavybės dalis, 

proc. 
Lietuva 53.549.720 89,3 

JAV 6.012.266 10,0 

Latvija 253.279 0,4 

Kitos šalys 184.735 0,3 

Iš viso 60.000.000 100 

Įmonė turi vienos rūšies paprastąsias akcijas, kurios nesuteikia teisės į fiksuotas pajamas. 
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Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. Į jį kasmet 

pervedami 5 proc. grynojo pelno, kol privalomasis rezervas nepasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Jis 

gali būti naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams dengti. 

14.14. Banko paskolos, Lt 

 
Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2009.12.31 

Finansinės skolos turi būti grąžinamos     

Per vienerius metus 24.364.209 10.187.027 10.263.243 5.179.527 

Antraisiais metais 10.334.456 2.997.139 2.997.139 2.997.139 

Trečiaisiais – penktaisiais metais 60.753.703 8.967.301 8.967.301 8.967.301 

 95.452.368 22.151.467 22.227.683 17.143.967 

     
Atimti: sumas, mokėtinas per vienerius metus (24.364.209) (10.187.027) (10.263.243) (5.179.527) 

         
Sumos, mokėtinos po vienerių metų 71.088.159 11.964.440 11.964.440 11.964.440 

 

14.15. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, Lt 

 
Grupė Įmonė 

2010.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2009.12.31 

Prekybos skolos 24.682.296 12.292.638 11.274.498 11.535.391 

Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 5.218.799 1.889.972 2.407.454 1.696.895 

Gauti avansai 1.120.332 146.506 404.531 111.622 

Kitos mokėtinos sumos 2.694.529 588.037 1.114.756 541.853 

Iš viso 33.715.956 14.917.153 15.201.239 13.885.761 
 

14.16. Kitos veiklos pajamos, Lt 

 

Grupė Įmonė 

2010.01.01-

2010.06.30 

2009.01.01-

2009.06.30 

2010.01.01-

2010.06.30 

2009.01.01-

2009.06.30 

Pelnas iš aplinkos taršos leidimų pardavimo 2.003.453  2.003.453  

Nuomos pajamos 264.958 322.503 260.958 373.679 

Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 17.465 14.720 17.465 14.720 

Trumpalaikio turto nurašytų sumų atstatymas, 

metalo laužo pardavimas 
170.979 56.097 170.979 56.097 

Draudimo pajamos 884 25.912  19.944 

Kreditorinio įsiskolinimo nurašymas 13.783 2.270  2.270 

Kitos pajamos 97.308 52.308 65.309 97.286 

Iš viso 2.568.830 473.810 2.518.164 563.996 
 

14.17. Kitos veiklos sąnaudos 

 

Grupė Įmonė 

2010.01.01-

2010.06.30 

2009.01.01-

2009.06.30 

2010.01.01-

2010.06.30 

2009.01.01-

2009.06.30 

Nuomos sąnaudos 81.450 106.164 74.830 106.164 

Kitos sąnaudos 37.581 20.474   20.474 

Iš viso 119.031 126.638 74.830 126.638 
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14.18. Nebalansiniai straipsniai 

Aplinkos taršos leidimų judėjimo lentelė už 2010 metus: 

 
Kiekis, vnt 

Grupė Įmonė 

2009 m. gruodžio 31 d. (30.617) (30.617) 

Paskirstyti aplinkos taršos leidimai 2010 m. 85.669 53.356 

Papildomai paskirstyti aplinkos taršos leidimai 30.125 30.125 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (20.530) (18.468) 

Aplinkos taršos leidimų pardavimas (42.000) (42.000) 

2010 m. birželio 30 d. 22.647 (7.604) 

 

Laidavimai 

Akcinė bendrovė „Grigiškės“ laidavo 10.000.000 Lt suma už skolininko akcinės bendrovės 

„Klaipėdos kartonas“ (toliau – Skolininkas) finansinius įsipareigojimus AB DnB NORD bankui, 

kreditavimo sutartyje numatytus mokėjimus, kuriuos privalo įvykdyti Skolininkas. AB „Grigiškės“ 

prisėmė įsipareigojimus atsakyti bankui visu savo turtu, bet ne didesne kaip 10.000.000 Lt suma, 

jeigu Skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai Skolininko prievoles pagal 

kreditavimo sutartį. 

Per šių metų I pusmetį Skolininkas grąžino bankui 2.500.000 Lt, o 2010-07-01 dar 2.500.000 Lt. 

14.19. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 

Per 2010 m. I pusm. nebuvo teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių 

įtakos AB „Grigiškės“ finansinei būklei. 
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