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I. BENDROJI DALIS

Savivaldybės įmonės Biržų agrolaboratorija finansiniai metai prasideda sausio mėn. 1d. ir 
baigiasi gruodžio mėn. 31d. 

Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija buvo įregistruota 1991m. kovo mėn. 25 dieną. 
Registro Nr. VĮ 95-3 ir priklausė Biržų rajono savivaldybei. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1995m. lapkričio mėn. 30d. nutarimu Nr.1505 ir Panevėžio apskrities valdytojo 1996m. 
sausio mėn. įsakymu Nr16v įmonė perduota Panevėžio apskrities valdytojo administracijai ir 
perregistruota Juridinių asmenų registre. Registravimo pažymėjimo Nr.VĮ 95-3. 2004m. lapkričio 
mėnesį, ryšium su įmonės kodo keitimu, buvo išduotas Juridinių asmenų registro centro 
pažymėjimas Nr.030820.2010. 

2010 metų gegužės 24 d Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Dėl Valstybės įmonės 
Biržų agrolaboratorija pertvarkymo Nr. V-183, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. balandžio nutarimu Nr. 427 „Dėl valstybės turto perdavimo Biržų rajono savivaldybės 
nuosavybėn“ įmonė buvo pertvarkyta iš valstybinės į Savivaldybės.

Ryšium su įmonės pertvarkymu Juridinių asmenų registre 2010 m. birželio 17 dieną išduotas 
registracijos pažymėjimas Nr. 211100

2010 metų rugsėjo mėn. 22 d. išduotas leidimas Nr.1AT-235 atlikti nutekamųjų vandenų 
tyrimus neterminuotam laikui

Pagrindinis įmonės veiklos tikslas yra juridiniams ir fiziniams asmenims tirti  nutekamųjų 
vandenų valymo kokybę, 

Agrolaboratorija, pagal atliekamų darbų apimtis, yra pilnai apsirūpinusi gamybiniu plotu bei 
darbo jėga. Finansiniai ištekliai pakankami, kad būtų galima įsigyti reagentų atliekamiems 
tyrimams. Darbuotojų kvalifikacijos lygis užtikrina tinkamą darbų atlikimą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės įmonės Biržų agrolaboratorija finansinė atskaitomybė yra parengta 
vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 
Taip pat buvo vadovautasi ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei nutarimais. 
1. Ilgalaikiu materialiuoju turtu apskaitomas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė kaip 290 
eurų. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas kiekvieną mėnesį, nurašant 
nudėvėtą sumą į sąnaudas. Nusidėvėjimo sumos yra nustatytos atsižvelgiant į turto tarnavimo laiką 
metais. Ilgalaikis turtas balanse apskaitomas likutine verte.
2. Įmonės atsargas sudaro reagentai ir degalai. Sunaudoti gamyboje reagentai ir benzinas 
nurašomi į sąnaudas kiekvieną mėnesį. Mažavertis inventorius apskaitomas kiekine verte, suminę 
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vertę nurašant į sąnaudas.  
3. Pirkėjų skolos apskaitomos pagal kiekvieną pirkėją. Pajamos pripažįstamos kaupimo 
principu: kai išrašoma sąskaita- faktūra arba kai pirkėjas sumoka grynais pinigais, nereikalaudamas 
sąskaitos-faktūros. Tuomet pirkėjui išrašomas kasos pajamų orderis.
4. Išankstinius mokėjimus sudaro lengvojo automobilio privalomas draudimas ir spaudos 
užsakymas.
Visos sąnaudos skirstomos į savikainos ir veiklos sąnaudas.
Savikainos sąnaudas sudaro: reagentų sunaudojimas, mokesčiai už vandenį, elektrą, automobilio
sunaudoti degalai, patalpų šildymas, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas, direktorės 70%
atlyginimo bei 70% socialinio draudimo , vairuotojo ir laborantės atlyginimai ir socialinio draudimo 
mokesčiai, garantinio fondo mokesčiai, prietaisų patikrinimo bei remonto išlaidos, komandiruotės.
Veiklos sąnaudas sudaro 30% direktorės atlyginimo, buhalterės atlyginimas bei socialinio draudimo 
ir garantinio fondo įmokos nuo minėtų darbuotojų darbo užmokesčio, direktorės komandiruotės, 
telefono, spaudos prenumeratos sąnaudos, automobilio privalomo draudimo įmokos, kanceliarinės 
prekės, apmokėjimai už seminarus mokėjimai už banko paslaugas.
5. Nuo 2009 m. rugsėjo 01 d. įmonė tapo PVM mokėtoja.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto pokyčiai pavaizduoti ilgalaikio materialaus turto pokyčių 
lentelėje.
Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė finansinių metų pabaigoje yra 11781 eurai. Jį sudaro 
pastatas , kurio likutinė vertė 9162 eurai, garažo likutinė vertė 647 eurai, lengvasis automobilis  143 
eurai ir prietaisai bei įrengimai 1768eurai. Kompiuteris 61 euras. Likvidacinė ilgalaikio materialaus 
turto vertė nustatyta 10% nuo turto įsigijimo kainos (1 priedas)
2. Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija metų pabaigoje turi atsargų, kurių vertė 1739 
eurai. Jas sudaro reagentai ir degalai automobiliui. Kas mėnesį sunaudotos atsargos nurašomos 
pagal surašytus sunaudojimo aktus ir įtraukiamos į realizuotų paslaugų savikainą (2 priedas)
3. Išankstiniuose apmokėjimuose apskaitoma spaudos prenumeratos ir automobilio draudimo 
įmokos, kurios sąnaudomis bus pripažintos 2018metais. Jų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 26 eurai.
4. Pirkėjai skolingi 1678 eurus. Šią sumą sudaro pirkėjų skolos už 2017 m. gruodžio mėnesį 
suteiktas paslaugas. 
5. Finansinį laikotarpį savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratrorija užbaigė banke turėdama 
22222 eurą. Tame skaičiuje terminuoti indėliai sudaro 6632 eurą. Pinigai laikomi AB Luminor 
banko Pasvalio poskyryje ir Šiaulių banko Biržų skyriuje. Kasoje pinigų likučio metų pabaigoje 
nėra.
6. Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija 2017 m.gruodžio 31 dienai turi 34867eurus 
nuosavo kapitalo, kurį sudaro savivaldybės kapitalas 25717 eurai, privalomasis rezervas 2572 eurai 
ir akstesnių metų nepaskirstytas pelnas 6578 eurai,  2017 metų pelnas 70 eurai prieš mokesčius . 
7. Įmonė turi trumpalaikių įsipareigojimų tiekėjams už 452 eurus, kuriuos sudaro skolos už 
elektrą, vandenį,  šildymą, telefoną per gruodžio mėnesį. Skolos bus apmokėtos 2018 m. sausio 
mėnesį, pagal pateiktas sąskaitas.
Mokestis už aplinkos teršimą 3 eurai bus sumokėtas 2018 m.sausio mėn.
Mokėtinas PVM mokestis už 2017m. gruodžio mėn. 596 eurai. Bus sumokėtas 2018  m. sausio mėn.
8. 2016 m. gauta 40037 eurai pajamų, o 2017 m. 41672 eurai. Pajamos už paslaugas padidėjo, 
nes paslaugas pradėjome teikti UAB „Pakruojo vandentiekis“ , atsirado naujų vienkartinių klientų.
9. Už banke laikomus pinigus gauta 33 eurai pajamų. Už banko suteiktas paslaugas sumokėta 
121 eurai. 
10. 2016 m. išlaidas sudaro 39185 eurai, o 2017 m.41635 eurai . 
2017 m. dirbome pelningai.
2009 m. priimta registruoti atostoginių kaupinius finansinių metų pabaigoje. 2016 m. gruodžio 31 d. 



stoviui priskaičiuota 1898 euras atostogų kaupinių. 2017m. gruodžio mėn. 31 d. perskaičiavus 
atostoginių kaupinius suma sumažėjo iki 1612 euro,
11 Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija  finansinių ryšių su įmonių vadovais, išskyrus 
išmokas, susijusiais su darbo santykiais, neturėjo.

L. a. Direktorės pareigas Irma Ilkevičienė



1 priedas
Ilgalaikis materialusis  turtas

Eu
Rodikliai Žemė IŠ VISO:

Likutinė vertė praėjusių metų pabaigoje 10032 143 2121 12296
a) ĮSIGIJIMO VERTĖ 0
Praėjusių  finansinių metų pabaigoje 19.830 1428 13.178 34.436
Finansinių  metų pokyčiai 0

-65 -65
0
0

Finansinių metų pabaigoje 0 19.830 0 1.428 13.113 0 34.371
b) PERKAINOJIMAS 0
Praėjusių  finansinių metų pabaigoje 0
Finansinių  metų pokyčiai 0
turto įsigijimas 0
 perleistas  ir nurašytas turtas (-) 0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 0
Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0
b) NUSIDĖVĖJIMAS 0
Praėjusių  finansinių metų pabaigoje 9.798 1285 10.992 22.075
Finansinių  metų pokyčiai 0

223 292 515
atstatantys įrašai(-) 0

0
0

Finansinių metų pabaigoje 0 10.021 0 1285 11.284 0 22.590
c) VERTĖS SUMAŽĖJIMAS 0
Praėjusių  finansinių metų pabaigoje 0
Finansinių  metų pokyčiai 0

0
0
0

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0

0 9.809 0 143 1.829 0 11.781

Pastatai ir 
statiniai

Mašinos ir 
įrengimai

Trasnporto 
priemonės

Kita įranga,prietaisai, 
įrankiai ir įrenginiai

Kitas 
materialus 
turtas

-  turto įsigijimai
  kitiems asmenims perleis tas  ir nurašytas   turtas (-)
-  perrašymai iš  vieno straipsnio į kitą +/(-)

 finansinių metų nusidėvėjimas

  kitiems asmenims perleis to ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
-  perrašymai iš  vieno straipsnio į kitą +/(-)

 finansinių metų vertės sumažėjimas-atstatantys  įrašai(-)
  kitiems asmenims perleis to ir nurašyto turto (-)
-  perrašymai iš  vieno straipsnio į kitą +/(-)

d) LIKUTINĖ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE (a) + (b) - 
(c)-(d)



2 priedas
Atsargos eu

Rodikliai Iš viso
a) atsargų įsigijimo savikaina

2084 2084
 finansinių metų pabaigoje 1739 1739

realizavimo vertės (atstatymas)

 finansinių metų pabaigoje 1739 1739

(a)-(b)
įkainojimo skirtumai, jei buvo 
LIFO būdas
Įkeistų atsargų vertė

asmenis

3 priedas
Gautinos sumos eu

Stambiausios gautinų sumų grupės Balansinė vertė
1 UAB „Biržų alus“ 164
2 Germaniškio bendruomenė 82
3 VĮ Kelių priežiūra 171
4 UAB „Emsi“ 71
5 UAB „Vilniaus degtinė“ 523
6 UAB „Hochdorf Baltic milk“ 667

Viso 1678

Žaliavos ir 
komplekta
vimo 
gaminiai

nebaigta 
gamyba

pagaminta 
produkcija

pirktos 
prekės, 
skirtos 
perparduoti

praėjusių finansinių metų 
pabaigoje

b) nukainojimai iki grynosios 
galimo 

praėjusių finansinių metų 
pabaigoje

c) grynoji galimo realizavimo 
vertė 
praėjusių finansinių metų 
pabaigoje

atsargos, laikomos pas 
trečiuosius



4 priedas
Įstatinio Kapitalo būklė (Eu)

Rodikliai Akcijų skaičius Sumos 
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1.Pagal akcijų rūšis
1.1 Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3.Darbuotojų akcijos
1.4.Specialiosios akcijos
1.5.Kitos akcijos
IŠ VISO: 0 0
2.Valstybės arba savivaldybių kapitalas 25717
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė
Akcijos,kurias turi dukterinės įmonės
Visos akcijos pilnai apmokėtos

5 priedas
Pelno paskirstymo projektas (Eu)
Straipsniai Suma 

Nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6512
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas (nuostolis) 66
Pelno (nuostolių ataskaitoje) nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6.578
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostolis) 
Pelno paskirstymas:
į įstatymo numatytus rezervus (privalomąjį)
į kitus rezervus-dividendai
savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka 33
Kiti- darbuotojų premijoms
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6.545

6 priedas
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai Eu

Rodikliai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS 33 33

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
Mokėtinų sumų diskontai

Banko palūkanos 33 33

b) FINANSINĖS IR INVESTINCINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 0 0

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

    33 33

Ataskaitiniai 
finansiniai metai

Praėję finansiniai 
metai

Reikšmingų sumų detalizavimas:

Reikšmingų sumų detalizavimas:

d) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS  (a – 
b) 




