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I. BENDROJI INFORMACIJA
UAB „Lietuvos žirgynas“ (toliau visur – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 2012 m. birželio
5 d. Bendrovės registracijos Juridinių asmenų registre kodas 302795881. PVM kodas LT100006915819.
Bendrovės buveinės adresas yra Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav., LT-14265.
Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, 2012 metais reorganizuota sujungimo būdu, sujungiant UAB
„Vilniaus žirgynas“, UAB „Nemuno žirgynas“ ir UAB „Sartų žirgynas“. Vadovaujantis reorganizavimo sąlygomis, VĮ
„Registrų centras“ įregistruota UAB „Lietuvos žirgynas“, kuri perėmė visas buvusių bendrovių teises ir pareigas.
Bendrovės veiklos tikslas - išsaugoti ir tobulinti Lietuvoje auginamų arklių veisles, vykdyti eržilų depo funkcijas,
atlikti eržilų spermos kriokonservavimą ir dirbtinį kumelių apvaisinimą, įkurti eržilų spermos banką, ruošti žirgus
realizacijai ir sportui. Bendrovė vykdo 1992 m. birželio 5 d. Rio de Žaneire pasirašytą Biologinės įvairovės konvenciją,
Lietuvos ratifikuotą 1996 metais, atlieka veislinių arklių produktyviųjų savybių gerinimo, genetinių išteklių išsaugojimo
funkcijas; užsiima bet kokia veikla, kuri neprieštarauja bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Pagrindinis Bendrovės veiklos pobūdis pagal EVRK – 014300 Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 1.536.277 Eur. Akcijos pilnai apmokėtos.
Bendrovė turi filialą: UAB „Lietuvos žirgynas“ filialas „Nemuno žirgynas“, kurio registracijos Juridinių asmenų
registre kodas 302853797, įregistruotas 2012 m. rugsėjo 5 d., buveinė Žirgų g. 1, Šilgalių k., Pagėgių r. sav. Šiuo metu
filialo veikla yra sustabdyta. „Nemuno žirgynas“ veikia kaip UAB „Lietuvos žirgynas“ padalinys ir atskirų finansinių
ataskaitų nesudaro. Taip pat Bendrovėje yra padaliniai Sartų žirgynas bei Vilniaus žirgynas.
Bendrovėje 2021 m. gruodžio 31 dienai dirbo 82 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 dienai – 81 darbuotojai.
Bendrovės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius per 2021 m. – 73,72, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021
m. 1.082,60 Eur.
Bendrovės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius per 2020 m. – 73.43, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020
m. – 1.069.80 Eur.
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II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai
Bendrovėje yra parengta ir Bendrovės vadovo patvirtinta apskaitos politika.
Finansinės ataskaitos (toliau finansinės ataskaitos) sudarytos vadovaujantis įmonės, veiklos tęstinumo,
periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos apskaitos
principais.
Finansinių ataskaitų forma
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, LR įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (toliau VAS). Remiantis pasikeitusiu nuo 2016 m. sausio 1 d. LR
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Bendrovė priskiriama mažos įmonės kategorijai. Atsižvelgiant į LR Įmonių
finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas, Bendrovė už 2021 m. rengė balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, aiškinamąjį
raštą ir savo nuožiūra pasirinko rengti pinigų srautų bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, skirtas vidutinėms ir didelėms
įmonėms.
Finansinių ataskaitų valiuta
Bendrovės finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos Eurais.
Valiutinės operacijos Bendrovės apskaitoje registruojamos, atsižvelgiant į Lietuvos Banko kiekvieną dieną
nustatomą buhalterinį euro kursą kitų užsienio valiutų atžvilgiu.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo Bendrovė
disponuoja, kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos ir kurio vertė yra ne mažesnė
už 289,62 Eur.
Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse
nematerialusis turtas pateikiamas likutine verte.

Ilgalaikis nematerialusis turtas amortizuojamas tiesiogiai proporcingu amortizacijos skaičiavimo metodu.
Nematerialiojo turto amortizacija priskiriama Bendrovės veiklos sąnaudoms.

Ilgalaikis materialusis turtas
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Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas materialusis turtas, kuriuo Bendrovė savo rizika
disponuoja, kuris teikia ekonominės naudos bei naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina yra ne mažesnė už 289,62 Eur.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose jis parodomas
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo
metodą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas priskiriamas Bendrovės veiklos sąnaudoms.
Ilgalaikio materialaus turto perleidimo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pelnu arba
nuostoliu.

Finansinis turtas
Finansinio turto straipsnyje pateikiama informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, t. y. asocijuotųjų ir įmonių grupės
įmonių akcijos, paskolos asocijuotosioms ir įmonių grupės įmonėms, iš asocijuotųjų ir įmonių grupės įmonių gautinos
sumos, kitos po vienų metų gautinos sumos, ilgalaikės investicijos ir kitas finansinis turtas.

Biologinis turtas
Bendrovėje biologinis turtas ir iš Bendrovės valdomo biologinio turto gauta žemės ūkio produkcija apskaitoje
įvertinami įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina
arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ir
grynoji galimo realizavimo vertė nustatomos pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos” bei Bendrovės Apskaitos
politikos reikalavimus. Nuo 2016 m. Bendrovės biologinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį pagal 17-ojo
verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ reikalavimus. Trumpalaikiam biologiniam turtui priskiriami kumeliukai iki 3
metų, pardavimui skirti arkliai bei savo grupės kokybinių rodiklių neatitinkantys arkliai. Ilgalaikiam biologiniam turtui
priskiriami suaugę arkliai, kurie atitinka savo grupės kokybinius rodiklius ir kuriuos Bendrovė augina ekonominei naudai
gauti ilgiau kaip 12 mėnesių.
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Atsargos
Atsargoms Bendrovėje priskiriamas trumpalaikis turtas (žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės, ūkinės
medžiagos, kuras, pirktos prekės, skirtos perparduoti ir kt. atsargos), kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per
vienerius metus arba per vieną Bendrovės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo
savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai,
kuri iš jų yra mažesnė ir atimant reikšmingus atsargų vertės sumažėjimo nuostolius.
Balanso straipsnyje Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės apskaitoma pirkti pašarai, kuras,
medikamentai, atsarginės detalės ir kitos medžiagos.
Balanso straipsnyje Produkcija apskaitoma savos gamybos pašarai, eržilų reproduktorių sperma, mėšlas.
Medžiagos nurašomos pagal nurašymo aktus (kuras pagal patvirtintas automobilių kuro sunaudojimo normas,
pašarai pagal patvirtintus racionus ir pan.).
Apskaičiuodama sunaudotų medžiagų Bendrovės veikloje ar parduotų prekių savikainą, Bendrovė taiko FIFO
būdą (daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos).

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tikrąja verte (pradine sandorio verte). Sudarant finansines ataskaitas,
gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą (nuostolį dėl vertės sumažėjimo).
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose bei kasoje įvairia valiuta.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos sąnaudos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius
sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai
pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.

Dotacijos ir subsidijos
Dotacija suprantama kaip Bendrovei valstybės ar savivaldybės institucijos teikiama tikslinė parama, jei ji anksčiau
įvykdė arba ateityje įvykdys dotacijos teikėjos nustatytas sąlygas. Iš kitų asmenų nemokamai gautas turtas, įvertinus, ar tas
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turtas yra atlygis už vykdant įprastinę veiklą tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, apskaitoje registruojamas kaip
pajamos arba įsipareigojimai.
Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:
a) dotacijoms, susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilgalaikiam turtui įsigyti, kurti
(statyti) skiriamos dotacijos;
b) dotacijoms, susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio sąnaudoms ir
negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtos su turtu susijusioms
dotacijoms.
Dotacija registruojama apskaitoje, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:
a) Bendrovė atitinka dotacijos suteikimo sąlygas;
b) yra dokumentais patvirtinti įrodymai (sprendimai), kad dotacija bus teikiama ir / ar tikrai gauta.
Dotacija, atitinkanti pripažinimo kriterijus, registruojama apskaitoje kaip gauta dotacija. Dotacija ar jos dalis, jeigu
dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas, bet nėra įrodymų, kad dotacija ar jos dalis bus teikiama,
registruojama apskaitoje tik tuomet, kai ji gaunama.
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai
Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, Bendrovė jį įvertina savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, mokėtinos
sumos apskaitomos tikrąja verte arba amortizuota savikaina, o skirtumas tarp savikainos ir tikrosios vertės arba
amortizuotos savikainos įtraukiamas į laikotarpio pelną arba nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinių
ataskaitų patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso dieną pagal pobūdį buvo
ilgalaikis.

Pelno mokestis
Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. Bendrovėje taikomas pelno
mokesčio tarifas už 2021 metus yra 15 proc.

Pajamos
Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos registruojamos, kai tikimasi gauti su sandoriu susijusią ekonominę
naudą ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamos Bendrovėje įvertinamos tikrąją verte, atėmus PVM ir
suteiktas nuolaidas.
Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu.
Sąnaudos
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Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų
išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neuždirbs pajamų, šios
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Atidėjiniai
Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami tada, kai dėl praeities įvykio Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar
neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir
įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Sudarant tarpines finansines ataskaitas, atidėjiniai yra koreguojami taip,
kad atspindėtų tiksliausią įvertinimą balanso sudarymo datai.

Valiutiniai straipsniai
Sandoriai, sudaryti užsienio valiuta, apskaitomi pagal sandorio sudarymo dieną galiojusį oficialų euro ir užsienio
valiutos keitimo kursą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutiniai likučiai perkainojami pagal paskutinės ataskaitinio
laikotarpio dienos oficialų euro ir užsienio valiutos keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai, susidarę pasikeitus užsienio valiutų
kursams, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstami. Jie aprašomi aiškinamajame rašte,
išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėje atskaitomybėje nėra pripažįstamas. Jis aprašomas aiškinamajame rašte, išskyrus
tuos atvejus, kai yra tikimybė, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną
(koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, jei
tai reikšminga, yra aprašomi pastabose.
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III. 2021 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1.

Ilgalaikis nematerialus turtas

Atskiroms nematerialiojo turto grupėms nustatytos tokios amortizacijos normos ir skaičiavimo metodai:

Naudingo tarnavimo
laikas (metais)

Nusidėvėjimo
skaičiavimo metodai

Programinė įranga

3

Tiesinis

Kitas nematerialusis turtas

4

Tiesinis

Bendrovės veikloje yra naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialusis turtas: internetinė svetainė, kurios
įsigijimo savikaina – 1.868 Eur .

2.

Ilgalaikis materialus turtas

Atskiroms materialiojo turto grupėms nustatytos tokios nusidėvėjimo normos ir skaičiavimo metodai:

Naudingo tarnavimo

Nusidėvėjimo

laikas (metais)

skaičiavimo metodai

Pastatai ir statiniai

15-20

Tiesinis

Transporto priemonės

4-10

Tiesinis

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

4-6

Tiesinis

Kitas materialusis turtas

3-6

Tiesinis
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Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą ir sukauptą nusidėvėjimą (Eur) 2021-12-31:

Rodikliai

Pastatai ir

Sumokėti

Transporto

Kita įranga,

Kitas mate-

statiniai

avansai ir

priemonės

prietaisai,

rialusis

vykdomi

įrankiai ir

turtas

materialiojo

įrenginiai

Iš viso:

turto statybos
darbai
Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų 2020-12-31
a) Įsigijimo savikaina

415.227

3.873

112.601

125.341

2.129

659.171

851.499

3.873

423.701

422.005

29.976

1.731.054

8.130

8.822

979

17.931

-1.159

-2.696

-130

-3.985

430.672

428.131

30.825

1.745.000

436.272

311.100

296.664

27.847

1.071.883

61.426

29.839

40.326

1.047

132.638

Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinio laikotarpio
2021-12-31 pabaigoje

851.499

3.873

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- vertės padidėjimas
(sumažėjimas) + / (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto
turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
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- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

-1.158

-1.765

-130

-3.053

339.781

335.225

28.764

1.201.468

90.891

92.905

2.061

543.531

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinio laikotarpio
2021-12-31 pabaigoje

497.698

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto
turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinio
laikotarpio
2021-12-31 pabaigoje

353.801

3.873

(a) + (b) - (c) - (d)
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Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą ir sukauptą nusidėvėjimą (Eur) 2020-12-31:

Rodikliai

Pastatai ir

Sumokėti

Transporto

Kita įranga,

Kitas mate-

statiniai

avansai ir

priemonės

prietaisai,

rialusis

vykdomi

įrankiai ir

turtas

materialiojo

įrenginiai

Iš viso:

turto statybos
darbai
Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų 2019-12-31
a) Įsigijimo savikaina

472.898

3.873

112.452

58.477

4.204

651.904

847.809

3.873

397.301

327.134

28.474

1.604.591

26.400

96.586

1.502

128.178

Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas

3.690

- perleistas ir nurašytas turtas (-)

-1.715

-1.715

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinio laikotarpio
2020-12-31 pabaigoje

851.499

3.873

423.701

422.005

29.976

1.731.054

374.911

284.849

268.657

24.270

952.687

61.361

26.251

29.428

3.577

120.617

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- vertės padidėjimas
(sumažėjimas) + / (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto
turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
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- kitiems asmenims perleisto ir

-1.421

nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

-1.421

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinio laikotarpio

436.272

2020-12-31 pabaigoje

311.100

296.664

27.847

1.071.883

112.601

125.341

2.129

659.171

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto
turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinio
laikotarpio
2020-12-31 pabaigoje

415.227

3.873

(a) + (b) - (c) - (d)

Nusidėvėjimo sąnaudos per 2021 metus sudarė 132.639 Eur, kurios buvo sumažintos 15.462 Eur dotacijų
ilgalaikiam turtui dalimi, todėl bendra nusidėvėjimo suma, įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą sudarė 117.176 Eur.
Pardavimo savikainoje įtraukta 113.317 Eur, veiklos sąnaudose įtraukta 3.859 Eur nusidėvėjimo.
Nusidėvėjimo sąnaudos per 2020 metus sudarė 120.618 Eur, kurios buvo sumažintos 15.579 Eur dotacijų
ilgalaikiam turtui dalimi, todėl bendra nusidėvėjimo suma, įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą sudarė 105.039 Eur.
Pardavimo savikainoje įtraukta 101.894 Eur, veiklos sąnaudose įtraukta 3.145 Eur nusidėvėjimo.
Pagal lizingo sutartis naudojamo turto likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.
Eur

Turto grupė
2021-12-31

2020-12-31

Transporto priemonės

50.557

61.389

Kiti įrengimai

42.572

55.032

Iš viso:

93.129

116.421

Bendrovės veikloje yra naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas:
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Įsigijimo vertė Eur

Turto grupė

2021-12-31
Pastatai

2020-12-31

5.217

5.217

Transporto priemonės

151.042

152.200

Kita įranga

202.874

200.041

27.002

27.132

386.135

384.590

Kitas materialusis turtas
Iš viso:

3.

Finansinis turtas
Bendrovė 2021 metais ir 2020 metais finansinio turto neturėjo, apskaitos operacijų nevykdė.

4. Biologinis turtas
Arkliai Bendrovės apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu yra įvertinti įsigijimo savikaina. Kai atsivedamas
kumeliukas, jam suteikiamas vardas, identifikacinis numeris. Nuo 2019.12.31 dienos pagal Direktoriaus įsakymą Nr.VE-33
„Dėl biologinio turto vertės padidinimo“ apskaitoje kumeliukai pajamuojami 345 Eur verte,
1 -2 metai - 600 Eur;
2 - 3 metai - 800 Eur;
3 - 4 metai – 1115 Eur.
Pagal 2021.12.31 dienos Direktoriaus įsakymą Nr.VE-87 „Dėl UAB Letuvos žirgynas eržilų reproduktorių
perkainavimo“ ,

eržilai reproduktoriai perkainuoti nuo 5.000 iki 8.500 Eur.

arkliai Bendrovėje apskaitomi pagal pagrindines grupes:
- eržilai,
- kumelės,
- prieauglis 2016 m.
- prieauglis 2017 m.,
- prieauglis 2018 m.,
- prieauglis 2019 m.
- prieauglis 2020 m
- prieauglis 2021 m
Per 2021 metus buvo atvesti 164 kumeliukai, krito 24 arkliai, parduoti 99 arkliai, nupirktas 1 arklys Atvestų
kumeliukų savikaina pirminio pripažinimo įvertinimu sudarė 56.580 Eur, kritusių arklių įsigijimo savikaina – 15.076 Eur,
parduotų arklių įsigijimo savikaina – 87.168 Eur. Bendrovė 2021 m. gruodžio 31 d. laikė 898 arklius, kurių balansinė vertė
sudarė 932.808 Eur.
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Per 2020 metus buvo atvesti 148 kumeliukai, krito 26 arkliai, parduoti 164 arkliai, nupirktas 2 arkliai. Bendrovė
2020 m. gruodžio 31 d. laikė 856 arklius, kurių balansinė vertė sudarė 777.588 Eur.

Biologinis turtas

Ilgalaikis

Trumpalaikis

biologinis turtas

biologinis

Iš viso:

turtas

a) Biologinio turto įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

486.388

291.200

777.588

613.748

323.773

937.521

-4.713

-4.713

-

-

-

613.748

319.060

932.808

Finansinio laikotarpio
2021-12-31 pabaigoje
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo
vertės (atstatymas)
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinio
laikotarpio
2021-12-31 pabaigoje (a) - (b)

2021metais parduoto biologinio turto pajamos ir pelnas (nuostolis)

E
Eil.

Pavadinimas

Nr.
1.

Arkliai

Kiekis,
vnt.
99

Pajamos, Eur

Savikaina, Eur

Vidutinė vieno

Pelnas (+)

vnt. pardavimo

nuostolis (-),

kaina, Eur
277.371

87.168

Eur
2.802

190.202

2020 metais parduoto biologinio turto pajamos ir pelnas (nuostolis)
E
Eil.

Pavadinimas

Nr.
1.

Arkliai

Kiekis,
vnt.
164

Pajamos, Eur

Savikaina, Eur

Vidutinė vieno

Pelnas (+)

vnt. pardavimo

nuostolis (-),

kaina, Eur
279.229

147.595

Eur
1.703

131.634
14

UAB „Lietuvos žirgynas“
2021 m. gruodžio 31 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(Visos sumos yra eurais, jei nenurodyta kitaip)

5.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (Eur)

Atsargos

Žaliavos

ir

komplek-

Iš viso:

Nebaigta

Pagaminta

Ilgalaikis

gamyba

produkcija

turtas, skirtas

tavimo

perparduoti

gaminiai

a) Atsargų įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

51.185

273.510

83.255

407.950

63.545

281.754

83.255

428.554

63.545

281.754

83.255

428.554

Finansinio laikotarpio
2021-12-31 pabaigoje
b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vertės
(atstatymas)
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo
vertė finansinio laikotarpio
2021-12-31 pabaigoje (a) - (b)
Įkainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas LIFO būdas
Įkeistų atsargų vertė
Didžiausias atsargų likučių sumas 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro: žaliavų atsargos - statybinės medžiagos, pirkti
pašarai, pagaminta produkcija - pagaminta šieno ir spermos produkcija. 2021 metais apskaitoje prie turto, skirto parduoti
apskaitomas turtas perimtas iš antstolio Donato Kisieliaus iš A.A. Kaušakio pagal v.b. Nr.0174/15/01115, 0174/16/00376
žemės sklypai, kurių vertė (antstolio nustatyta vertė , kurią nustatė turto vertintojai ) 77 988 Eur.
Išankstinių apmokėjimų sumas sudaro:

Eur

Išankstiniai mokėjimai
2021-12-31

2020-12-31

Išankstiniai apmokėjimai

4.626

2.674

Iš viso:

4.626

2.674
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6.

Per vienerius metus gautinos sumos
Bendrovės per vienerius metus gautinas sumas sudarė:

Per vienerius metus gautinos sumos

Eur
2021-12-31

2020-12-31

Gautinos sumos iš pirkėjų

37.012

31.392

Kitos gautinos sumos

82.783

73.624

75.350

61.000

7.433

12.624

119.795

105.016

tame skačiuje:
Gautina parama iš Nacionalinės mokėjimo agentūros
Kitos gautinos sumos
Iš viso:
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

7.

Pinigai – pinigai Bendrovės kasoje ir bankų sąskaitose. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių)
likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į žinomas pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra
nereikšminga.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Luminor banke

Eur
2021-12-31

2020-12-31

55.589

2.740

85

35

Swedbanke

23.071

246.221

SEB banke

236.912

201.489

5.082

10.322

320.739

460.807

Šiaulių banke

Kasa
Iš viso:

8.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, draudimas,

Eur
2021-12-31

2020-12-31

2.152

5.202

2.152

5.202

programinės įrangos palaikymas ir kita.)
Iš viso:
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9.

Nuosavas kapitalas

2021m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė:
Akcijų skaičius, vnt.

Rodikliai

Suma,
Eur

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1.

Pagal akcijų rūšis

-

-

5.297.506

1.536.277

1.2. Privilegijuotosios akcijos

-

-

1.3. Darbuotojų akcijos

-

-

1.4. Specialiosios akcijos

-

-

1.1. Paprastosios akcijos

1.5. Kitos akcijos

-

IŠ VISO:

5.297.506

1.536.277

4.746.979

1.376.624

Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė

-

-

Akcijos, kurias turi dukterinės Bendrovės

-

-

2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas

Bendrovė neturi įsigytų savų akcijų. Per 2021 metus Bendrovė neatliko jokių savų akcijų įsigijimo ar perleidimo
operacijų.
Akcininkai, turintys daugiau kaip 5 procentus įstatinio kapitalo ir balsų 2021 gruodžio 31 d.:

Akcininkas
LR žemės ūkio ministerija
Kiti fiziniai asmenys
Iš viso:

Juridinio
asmens kodas
188675190

Turimų akcijų skaičius, vnt.
Iš viso:

Nuosavybės
teise

Turimų balsų dalis, proc.
Iš viso:

Nuosavybės
teise

4.746.979

4.746.979

89,6

89,6

550.527

550.527

10,4

10,4

5.297.506

5.297.506

100

100

2021 m. balandžio 30 d. visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl 2020 m. pelno(nuostolio) skirstymo. UAB
„Lietuvos žirgynas“ 2020 metų nuostolį – 149 077 Eur perkelti į kitus finansinius metus.
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10. Dotacijos, subsidijos
2021 m. gruodžio 31 d. dotacijų, susijusių su ilgalaikiu turtu, likutis 79.367 Eur. Per 2020 metus Bendrovė gavo
48.119 Eur šienavimo technikai ir įsigijo traktorių KIOTI RX7330, šienapjovę KAWALSKI Z030/3, grėblį SIPMA ZK650
bei frontalinį krautuvą Stoll. Turto įsigijimo kaina 48.119 Eur. Per 2021 metus apskaitoje pripažinta 15.462 Eur ilgalaikio
turto dotacijos panaudojimo dalis, kurios verte sumažintos nusidėvėjimo sąnaudos.
Bendrovė per 2021 metus gavo 818.366 Eur išmokų iš ŽŪM pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių
išsaugojimo programą, 268.547 Eur išmokų iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM pagal dalyvavimą programoje
„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, pagal paramos paraišką už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius bei pagal pagalbos veislininkystei finansavimo sutartį. 14.350 Eur už 2021 metus
išmokų iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM gauta 2022 metų sausio 25 d.
11. Po vienerių metų mokėtinos sumos

Po vienerių metų mokėtinos sumos
Skoliniai įsipareigojimai
Kredito įstaigoms

Eur
2021-12-31

2020-12-31

20.689

34.311

130.000

240.000

150.689

274.311

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Iš viso:

Bendrovė 2016 m. iš UAB „Swedbank lizingas“ įsigijo penkis traktorius „Belarus“. Turto įsigijimo kaina yra
131.079 Eur. Turto išpirkimo terminas 5 metai, palūkanų norma 3,12 proc. Paskutinė įmoka pagal finansinės nuomos
sutartys sumokėta 2021 metų rugpjūčio 12 dieną.
Bendrovė 2020 m. gegužės mėnesį iš UAB “Luminor Lizingas“ įsigijo žemės ūkio techniką: Krone ritininį presą
su vyniotuvu Comprima CF155 XC. Turto įsigijimo kaina 75 020 Eur (tame tarpe PVM sudaro 13.020 Eur). Sumokėta
pradinė įmoka 20.825 Eur. Turto išpirkimo terminas 4 metai, numatytos kintamos palūkanos (marža 0,99 proc., kintama
palūkanų dalis – 3 mėnesių EURIBOR).
Bendrovė per 2021 metus lizingo bendrovėms sumokėjo 23.626 Eur turto išpirkimo įmokų, 2020 m. pagal minėtas
sutartis buvo sumokėta 29.239 turto išpirkimo įmokų.
Bendrovė kreipėsi į UAB “ Žemės ūkio paskolų garantijų fondą“ dėl paskolos ūkio subjektams likvidumui
užtikrinti COVID – 19 ligos protrūkio laikotarpių. 2020 metų gruodžio 30 d Bendrovė pasirašė paskolos sutartį FT2-7 su
finansų tarpininku Rato kredito unija ir gavo 250 000 Eur apyvartinėms lėšoms. Paskolos grąžinimo terminas 2023 m.
gruodžio 29 d., nustatyta fiksuota 0,69 proc. dydžio metų palūkanų norma. Paskola panaudota bendrovės darbuotojams
darbo užmokesčiui sumokėti.
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Informacija apie minimalių įmokų sumas pagal lizingo sutartis

Rodikliai

2021-12-31

2020-12-31

Mokėtinų minimalių įmokų suma:

33.182

56.808

Per vienus metus

12.493

22.497

Nuo vienų metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus

20.689

34.311

Po penkerių metų

–

Mokėtinos palūkanos:

441

918

Per vienus metus

278

506

Nuo vienų metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus

163

412

33.623

57.726

Po penkerių metų
Iš viso

12. Per vienerius metus mokėtinos sumos

Per vienerius metus mokėtinos sumos

Eur
2021-12-31

2020-12-31

Skoliniai įsipareigojimai

12.492

22.497

Skolos kredito įstaigoms

320.000

210.000

5.275

5.457

79.176

158.128

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

180.421

150.459

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

113.378

111.815

710.742

658.356

Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pelno mokesčio įsipareigojimai

Iš viso:

2021 m gruodžio 31 d. balanso straipsnyje Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra apskaityta
kitiems akcininkams - fiziniams asmenims skirta ir neišmokėta dividendų suma 32.706 Eur, Bendrovės įsipareigojimas LR
Žemės Ūkio Ministerijai už iš antstolio Donato Kisieliaus iš A.A.Kaušakio perimtą turtą, pagal sutartį Nr.8P-14-131 .
Bendrovė 2021 m. gavo 200.000 Eur trumpalaikę paskolą iš SEB banko pagal pasirašytą verslo kredito sutartį
apyvartinėms lėšoms finansuoti. Pagal minėtą verslo kredito sutartį Bendrovė iki 2023 m. sausio 6 dienos privalo grąžinti
bankui visą sumą.
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13. Pardavimo pajamos ir savikaina
Bendrovės pardavimo pajamas sudarė:

2021
282.298

2020
274.866

277.371
184.467
486
744.622

279.229
179.132
927
734.154

Sąnaudos susijusios su gyvulininkyste ir augalininkyste

2021
1.134.594

2020
1.212.395

ŽŪM išmokos sąnaudų kompensavimui (-)
Arklių pardavimo savikaina
Suteiktų paslaugų savikaina
Kitų pardavimų savikaina
Pardavimo savikaina iš viso:

-818.366
87.168
108.789
512.185

-818.366
147.595
87.538
517
629.679

2021
1.252

2020
14.390

58.483
20.341
960
4.791
25.575
2.861
2.848
(101)
84.088
201.098

132.831
(16.776)
630
3.439
30.084
3.101
493
(17)
79.011
232.796

Tiesioginės išmokos iš NMA už žemės ūkio
naudmenas ir gyvulius
Arklių pardavimo pajamos
Suteiktų paslaugų pajamos
Kitų pardavimų pajamos
Pardavimo pajamos iš viso:

Bendrovės pardavimo savikainą sudarė:

14. Bendrovės veiklos sąnaudos
Bendrovės veiklos sąnaudas sudarė:
Pardavimo sąnaudos (tarpininkavimo)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Administracijos darbo užmokesčio sąnaudos
Atostoginių kaupimų sąnaudos
Nuomos sąnaudos
IT nusidėvėjimo sąnaudos
Veiklos mokesčių sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Abejotinų skolų sąnaudos
Kitos bendrosios sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso
iš viso:
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15. Kitos veiklos rezultatai
Bendrovės kitos veiklos grynąjį rezultatą sudarė:

2021
Kitos veiklos pajamos
Patalpų nuomos, komunalinių paslaugų pajamos
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
Žalos atlyginimas
Varžybų pajamos
Kitos pajamos
Kitos veiklos pajamos iš viso:
Kitos veiklos sąnaudos
Varžybų sąnaudos
Renginių sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos iš viso:
Kitos veiklos grynasis rezultatas

2020
7.290
867
1.129
1.718
1.063
12.067

6.848
291
2.057
9.196

11.147

5.632
5.632
3.564

11.147
920

16. Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos
Bendrovės finansinės ir investicinės pajamas ir sąnaudas sudarė:

2021
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Baudos ir delspinigiai
Gautos palūkanos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos iš viso:
Kitos palūkanų ir panašios sąnaudos
Dividendų palūkanų sąnaudos
Banko paskolų palūkanų sąnaudos
Lizingo palūkanų sąnaudos
Baudos ir delspinigiai
Kitos finansinės veiklos sąnaudos
Neigiama valiutų kursų įtaka
Kitos palūkanų ir panašios sąnaudos iš viso:

2020
91
91

32
103
135

-

603

7.603
506
2.479
1.267
(11.855)

1.313
5.695
932
43
3.700
(10.973)
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17. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais
Vadovams priskaičiuotos sumos eurais pateiktos žemiau lentelėje.

2021m.

Rodikliai

Likutis

2020 m.

2021 m. gruodžio
31 d.

1. Vidutinis vadovų skaičius per ataskaitinius metus
2. Bendrovės

vadovams

per

ataskaitinį

laikotarpį

apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos:
2.1.1 Pagrindinis darbo užmokestis

1

2

x

37.172

107.112

2.990

35.650

81.633

2.990

1.522

25.479

2.1.2 Išeitinės kompensacijos
Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos paslaugos
3. Suteiktos garantijos

–

–

–

–

–

18. Finansiniai ryšiai su kitais susijusiais asmenimis.
Sandorių su susijusiomis šalimis Bendrovėje per 2021 metus nebuvo.

19. Finansinės rizikos valdymas
Bendrovė 2014 metais patvirtino finansinės rizikos valdymo tvarką. Bendrovės pinigai laikomi trijuose bankuose
AB SEB bankas, AB Swedbank ir AB Luminor banke, ir laikomų pinigų suma privalo neviršyti 100.000 Eur kiekviename
iš jų. Atsižvelgiant į tai, kad buvo sukaupti pinigai AB SEB banke depozitinėje sąskaitoje gražinti paskolai 200.000 Eur
(grąžinta 2022 01 06), 2021 12 31 d. AB SEB bankas banko sąskaitoje pinigų likutis buvo didesnis nei 100.000 Eur.
Finansinių ataskaitų sudarymo metu turimose banko atsiskaitomosiose sąskaitose pinigų likučiai yra mažesni nei 100.000
Eur.
Patvirtinti finansinės rizikos limitai ir jų faktinis vykdymas per 2021 metus:
Bendrasis likvidumo rodiklis (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai) > 1,2 – Bendrovės 2021 metų
rodiklis yra 1,68;
Bendrasis mokumo rodiklis (nuosavas kapitalas/mokėtinos sumos ir įsipareigojimai) > 2 – 2021 metų rodiklis yra
1,64;
Skolos – nuosavybės koeficientas (mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/nuosavas kapitalas) < 0,5 – Bendrovės 2021
metų rodiklis yra 0,61;
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Įsiskolinimo koeficientas (mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/turtas) < 0,5 – Bendrovės 2021 metų rodiklis yra
0,37.
Bendrojo mokumo rodiklis, skolos-nuosavybės koeficientas bei įsiskolinimo koeficientas – šie rodikliai yra
mažesni nei nustatyti, tačiau jie nėra kritiniai. Bendrovė ateinančiais finansiniais metais sieks, kad šie rodikliai būtų
pakankami.
20. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse
Bendrovė turi sudariusi žemės nuomos sutarčių su Lietuvos valstybe ir fiziniais asmenimis. Bendrovė nuomojasi
1.274,65 ha iš Lietuvos valstybės ir 32,77 ha iš fizinių asmenų. Nuomojamos valstybinės žemės vertė 3.737.559 Eur.
Bendrovė pagal arklių priežiūros sutartis 2021 m. gruodžio 31 d. prižiūrėjo 24 arklius, nuosavybės teise
priklausančius tretiesiems asmenims.
Bendrovė 2013 m. ir 2014 m. pagal pasirašytas sutartis su LR Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) gavo iš ŽŪM
finansavimą atitinkamai 300.453 ir 300.000 Lt (87.017 ir 86.886 Eur, iš viso 173.903 Eur) iš fizinio asmens A. A. Kaušakio
pagal teismo sprendimą perimtiems arkliams išlaikyti ir įsipareigojo užtikrinti šių arklių laikymą. Bendrovė pateikė
ieškinius A. A. Kaušakiui dėl patirtų arklių išlaikymo išlaidų kompensavimo ir, remiantis sutarčių su ŽŪM sąlygomis,
išsiieškotas iš A. A. Kaušakio sumas privalo grąžinti ŽŪM, ne didesne suma, nei buvo gautas finansavimas iš jos. Antstolis
vykdo teisminių bylų sprendimus, parduodamas A. A. Kaušakio areštuotą turtą. 2016 m. iš antstolio buvo gauta ir pervesta
ŽŪM 37.546 Eur suma. 2017 m. iš antstolio buvo gauta 8.763 Eur sumą už parduotą A. A. Kaušakiui priklausiusį turtą. Per
2017 m. ŽŪM pervesta 6.458 Eur suma, per 2018 metus likusį šios sumos dalis - 2 305 Eur, 2019 metais iš antstolio gauta
ir ŽŪM yra pervesta – 150 Eur, per 2020 metus yra gauta 164 Eur, per 2021 metus yra gauta 182 Eur. Bendrovė 2018 m.
perėmė iš antstolio Donato Kisieliaus antrose varžytynėse Nr.146945 neparduotą turtą - žemės sklypus už bendrą 77 988
Eur sumą. Perimti žemės sklypai 2020 metais buvo išnuomoti pagal Žemės nuomos sutartį LŽ-064 ir gauta pajamų 783
Eur. Bendra pervestina suma valstybei metus yra 1.130 Eur. Finansinių ataskaitų sudarymo datai buvo žinoma, kad iš viso
pagal dvi teisines bylas Bendrovės naudai liko išieškoti 119.763 Eur suma ir palūkanos apskaičiuotos iki 2021.12.31 d. –
23.398 Eur. Kadangi finansinių ataskaitų sudarymo metu nėra žinoma, kokia galutinė suma bus faktiškai atgauta, ji nėra
atvaizduota Bendrovės apskaitoje ir finansinėse ataskaitose.
21. Įvykiai po balanso sudarymo dienos
Po finansinių metų pabaigos iki finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių poataskaitinių įvykių, kurie turėtų
neigiamos įtakos Bendovės finansinių ataskaitų informacijos vartotojų galimybei priimti teisingus sprendimus, išskyrus
2022 m. sausio 5 d. pratęstą su SEB banku 2016 m. kovo 2 d. verslo kredito paskolos sutartį. Kredito suma - ne didesnė
200.000 EUR, kredito grąžinimo terminas - 2022 m. Sausio 06 d., numatytos kintamos palūkanos (marža 2,99 proc.,
kintama palūkanų dalis – EURIBOR). Kredito grąžinimui užtikrinti Bendrovė įsipareigojo gaunamas išmokas iš
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) deponuoti specialiojoje banko sąskaitoje.
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2021 metais vyko pokyčiai Bendrovės vadovybėje, keitėsi direktoriai ir 2020 m. lapkričio mėn. paskirtas
direktorius nuo 2021 m.

vasario mėn. 19 d. nebedirba Bendrovėje nuo 2021m. birželio 28 d. vadovauja Felicija

Kelmickaitė..

Direktorė

Felicija Kelmickaitė

UAB „Audito sprendimai“ įgaliotas asmuo

Rita Matulienė

2022 m. vasario 21 d.
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