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                              PATVIRTINTA 
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                          Nr. ___________________ 

                                                                                                                   
  

2018 m. gruodžio 31 d.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS 
RAŠTAS 

 
2019 m. kovo 25 d. Nr. FA/2018-5 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
UAB „KURANA“ (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota Valstybės Įmonės Registrų centro 

Vilniaus filiale 2005 metų vasario 28 d., Bendrovės kodas 300092090. Bendrovės registracijos 
adresas Mūšos g.19, Aukštikalniai, Pasvalio raj. 

  
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
 
Bendrovė priklauso įmonių grupei, kurios patronuojanti Bendrovė yra UAB 

„SPECTATOR“, Bendrovės kodas 300043734, buveinė – Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., 
Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Patronuojanti  Bendrovė valdo 76,09 % akcijų. 

 
Vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje 2017 metais buvo 74 darbuotojų, o 2018 metais 

– 76 darbuotojai. 
 
Pagrindinė bendrovės veikla – dehidratuoto etilo alkoholio, biodujų, elektros ir šilumos 

gamyba. Dehidratuotas etilo alkoholis denatūruojamas ir parduodamas kaip priedas biodegalams 
gaminti. Elektra ir šiluma gaminama naudojant biodujas. Šiluma panaudojama etanolio gamybos 
procese, dalis parduodama, elektra naudojama gamybos reikmėms ir likusi dalis parduodama 
elektros skirstytojui.  
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Bendrovei apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia buhalterines paslaugas teikianti 
UAB „Audito nauda“ pagal šiuos finansines ataskaitas reglamentuojančius teisės aktus: 

- Verslo apskaitos standartus; 
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 
- LR įmonių finansinių ataskaitų įstatymą; 
- Bendrovės direktoriaus įsakymus; 
- kitus norminius aktus, reglamentuojančius apskaitos tvarką Lietuvos Respublikoje. 

 
Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos politika 
 
        Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 
        Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 
jos buvo patirtos, sąnaudoms. 
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        Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar 
sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. 
        Balanse nematerialusis turtas rodomas likutine verte. 
        Amortizuojama nematerialiojo turto vertė nuosekliai paskirstoma per visą jo naudingo 
tarnavimo laiką. 
        Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama veiklos sąnaudomis kiekvieną 
ataskaitinį laikotarpį. 
        Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos 
skaičiavimo metodą. 
        Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma nuliu. 
        Amortizacijos laikotarpis peržiūrimas kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Jei tikėtinas 
turto naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių įvertinimų, amortizacijos 
laikotarpis patikslinamas. 
        Jei nematerialusis turtas dar nėra naudojamas, kiekvienų finansinių metų pabaigoje, net jei 
nėra požymių, kad turto vertė sumažėjo, Bendrovė peržiūri ir įvertina nematerialiojo turto 
atsiperkamąją vertę. Jei turto vertė sumažėja, pripažįstamas nematerialiojo turto vertės 
sumažėjimas. 
        Kai pasikeičia aplinkybės, dėl kurių nematerialusis turtas buvo nukainotas žemiau už jo 
balansinę vertę, nuostolio dėl vertės sumažėjimo suma atstatoma. Nuostolio dėl nematerialiojo 
turto vertės sumažėjimo atstatymas pripažįstamas pajamomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, tiek, 
kiek nuostolis dėl to paties turto vertės sumažėjimo anksčiau buvo pripažintas sąnaudomis. 
         Perleidus nematerialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas. 
Praradus ar nurašius nevisiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami nuostoliai, kurie 
parodomi pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip veiklos sąnaudos. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 
 
         Minimali ilgalaikio materialaus turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina Bendrovėje 
nustatyta 173,77 Eur. 
         Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 
         Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis. 
         Palūkanos į turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaitomos. Jos pripažįstamos 
atitinkamų laikotarpių sąnaudomis. 
         Veiklos sąnaudos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą 
neįskaitomos. 
         Savoms reikmėms statomo (gaminamo) turto savikaina nustatoma pagal tuos pačius 
principus kaip ir įsigyjant turtą. 
         Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, 
kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. 
         Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo 
tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis. 
         Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas tik pagerina naudingąsias turto 
savybes, bet nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo savikaina.  
         Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto 
savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte didinama turto įsigijimo 
savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Šio turto likutinė vertė, pradedant 
nuo laikotarpio, kurį buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas, nudėvimas per iš naujo 
nustatytą naudingo tarnavimo laiką. 
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         Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto 
savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio 
laikotarpio veiklos sąnaudomis. 
         Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas apskaitoje ir parodomas finansinėse ataskaitose 
įsigijimo savikaina. 
         Ilgalaikis turtas finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto vertė mažinama tada, kai turto 
balansinė vertė reikšmingai didesnė už jo  atsiperkamąją vertę. Suma, kuria sumažėja ilgalaikio 
materialiojo turto vertė, pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto vertės 
sumažėjimo. 
         Žemės nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 
         Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 
mėnesio 1 dienos. 
         Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos 
po jo nurašymo, perleidimo, ar kitokio perdavimo, kai turtas nustoja būti naudojamas arba kai 
visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į prekių, produkcijos, 
paslaugų savikainą. 
         Bibliotekų fondų, meno kūrinių, muziejų eksponatų, į kultūros vertybių registrą įtraukto 
ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus pastatų, nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Į kultūros vertybių 
registrą įtrauktų pastatų nusidėvėjimas skaičiuojamas tuo atveju, jei jie buvo rekonstruojami ar 
remontuojami ir dėl to buvo padidinta jų vertė. 
         Nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Nenaudojamu 
laikomas užkonservuotas turtas. Jei turtas laikinai nenaudojamas dėl remonto, jis nepriskiriamas 
nenaudojamam turtui. 
         Nudėvimoji ilgalaikio materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos 
atėmus numatomą likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato Bendrovė kiekvienam turto 
vienetui. 
         Nusistatyta ilgalaikio materialiojo turto metinė nusidėvėjimo norma, naudingo tarnavimo 
laikas ir likvidacinė vertė tikslinami gavus papildomos informacijos. 
          Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
skaičiavimo metodas. 
          Nusidėvėjimo suma pripažįstama veiklos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, 
išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamos į kito turto pasigaminimo savikainą. 
          Turto naudingo tarnavimo laikas periodiškai peržiūrimas. 
          Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio 
rezultatas. 
          Jei nurašomas turtas buvo perkainotas ir yra likusi nepanaudota perkainojimo rezervo 
(rezultatų) dalis, perkainojimo rezervas atitinkamai sumažinamas. 
 
Atsargų apskaitos politika 
 
           Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 
finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo 
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie 
įsigijimo kainos pridedamos su pirkimu susijusios pristatymo bei negrąžinamų mokesčių 
sąnaudos. 
          Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu 
oficialiu Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo kursu ar 
santykiu, formuojamu pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. 
           Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės pagal kiekvieną atsargų 
vienetą. 
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           Visų atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma ir visi atsargų 
nuostoliai pripažįstami to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai ir (ar) susidarė 
nuostoliai, veiklos sąnaudomis. 
           Bet kokio atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo dėl grynosios galimo realizavimo 
vertės augimo, suma mažinamos to laikotarpio veiklos sąnaudos. 
           Atsargos, kurių grynoji galimo realizavimo vertė nustatyta užsienio valiuta, parodomos 
taikant grynosios galimo realizavimo vertės nustatymo metu galiojantį oficialų valiutos keitimo 
kursą ar santykį. 
           Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko 
FIFO metodą. 
           Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat apskaitomų 
atsargų būdu. 
 
Gautinų sumų apskaitos politika 
 
           Gautinos sumos parodomos metinėje finansinėse ataskaitose grynąja verte, atėmus 
įvertintas neatgautinas sumas. 
           Neatgautinų sumų įvertinimas atliekamas kiekvienų ūkinių metų pabaigoje, sudarant 
metinę finansines ataskaitas. Yra vertinama pagal kiekvieną gautiną sumą (klientą). Gautinos 
sumos vertinamos, atsižvelgiant į sumokėjimo terminą. Jeigu mokėjimo terminas pradelstas, turi 
būti įvertinta neatgautina suma. 
           Ateinančių laikotarpių sąnaudos balanse yra atvaizduojamos išankstinių apmokėjimų 
straipsniuose. 
 
Nuosavo kapitalo apskaitos politika 
 
           Pasirašytasis įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, 
neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta akcijų dalis registruojama sąskaitoje, kontrarinėje 
įstatinio kapitalo sąskaitai. 
           Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną 
paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 
 
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir pobalansinių įvykių apskaitos politika 
 
           Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o 
informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. 
           Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nerodomas, kol neaišku, ar jis duos įmonei 
ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, informacija apie neapibrėžtąjį turtą 
pateikiama aiškinamajame rašte. 
 
Nuomos, panaudos ir lizingo apskaitos politika 
 
           Lizingo gavėjas, gavęs turtą pagal lizingo sutartį, registruoja ilgalaikį turtą ir ilgalaikius 
įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o jei palūkanos nenumatytos – diskontuoja pagal 
vidutinę rinkos palūkanų normą minimalių nuomos įmokų suma. Jei prieš gaunant turtą, lizingo 
gavėjas sumoka avansą, ilgalaikiai įsipareigojimai registruojami turto vertės dengimo suma, 
atėmus sumokėto avanso sumą. 
           Pagal lizingo sutartį naudojamo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikoma tokia pat apskaitos 
politika kaip ir nuosavo turto nusidėvėjimo apskaitai. 
           Nutraukus lizingo sutartį, lizingo gavėjo nuostoliai, atsiradę dėl prievolės kompensuoti 
lizingo sutarties išlaidas, registruojami ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų straipsnyje. 
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           Pagal lizingo sutartį naudojamo turto vertės sumažėjimas ar padidėjimas, remonto ir 
eksploatacijos išlaidos apskaitoje registruojamos taikant tą pačią tvarką kaip ir nuosavam turtui. 
           Nuomos užmokestis pagal nuomos sutartį turi būti pripažįstamas sąnaudomis, jeigu 
išlaidos nepriskiriamos gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. 
           Išsinuomoto turto remonto ir eksploatacijos išlaidos pripažįstamos ta pačia tvarka kaip ir 
nuosavo turto. 
           Išsinuomoto turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 
           Pagal nuomos sutartį išnuomotą turtą nuomotojas savo balanse registruoja pagal turto 
pobūdį. 
           Pajamos, priskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tuo laikotarpiu kada jos 
susidaro. 
           Išlaidos, susijusios su išnuomotu turtu, įskaitant ir turto nusidėvėjimą, yra pripažįstamos 
sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. 
          Išnuomoto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tą pačią apskaitos politiką kaip ir 
kitam tos pačios grupės Bendrovės naudojamam turtui. 
          Išnuomoto turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas registruojamas taikant tas pačias 
nuostatas kaip ir kitam nuosavam turtui. 
          Pagal panaudos sutartį naudojamo turto remonto ir eksploatacijos išlaidos pripažįstamos ta 
pačia tvarka kaip ir nuosavo turto. 
          Pagal panaudos sutartį perduotą turtą, panaudos davėjas savo balanse registruoja pagal 
turto pobūdį. 
          Išlaidos, susijusios su pagal panaudos sutartį perduotu turtu, įskaitant ir turto 
nusidėvėjimą, yra pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.  
          Pagal panaudos sutartį perduoto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tą pačią 
apskaitos politiką kaip ir kitam tos pačios grupės Bendrovės naudojamam turtui. 
          Pagal panaudos sutartį perduoto turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas registruojamas 
ta pačia tvarka kaip ir kitam nuosavam turtui. 
 
Užsienio valiutos apskaitos politika 
 
          Sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu turi būti įvertinamas finansinių 
ataskaitų valiuta pagal valiutos kursą eurais, buvusį sandorio dieną. 
          Piniginiai valiutiniai straipsniai balanse parodomi finansinių ataskaitų valiuta, valiutos 
kursu balanso datą. 
          Įsigijimo savikaina apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas ir balanse parodomas 
finansinių ataskaitų valiuta taikant pirminio pripažinimo metu (sandorio dieną) buvusį valiutos 
kursą. 
         Užsienio valiuta tikrąja verte įvertintas turtas balanse parodomas finansinių ataskaitų 
valiuta taikant tikrosios vertės nustatymo dieną buvusį valiutos kursą. 
         Skirtumai, kurie atsiranda apmokėjus piniginius valiutinius straipsnius kitu valiutos kursu 
nei buvo įvertinta pirminio pripažinimo metu arba paskutinės finansinių ataskaitų data (jeigu 
piniginiai valiutiniai straipsniai buvo pripažinti ankstesniais finansiniais metais), pripažįstami 
ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis. 
 
Pajamų apskaitos politika 
 
          Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, 
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 
          Pajamos įvertinamos tikrąja verte. 
          Pajamų dydis nustatomas Bendrovės ir kliento susitarimu. Šį dydį sudaro tikroji vertė, 
atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. 



UAB „KURANA“, Bendrovės kodas 300092090 

 

6 
 

          Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 
finansinėse ataskaitose tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai 
įvertinta. 
          Pagal palyginimo principą, pajamos ir sąnaudos, susijusios su tuo pačiu sandoriu, 
pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudos pripažįstamos tuomet, kai jos uždirba 
atitinkamas pajamas. Tačiau pajamos negali būti pripažintos, jeigu negalima patikimai įvertinti 
sąnaudų. Tokiomis aplinkybėmis visos už parduotas prekes jau gautos sumos yra pripažįstamos 
įsipareigojimais arba būsimų laikotarpių pajamomis. 
          Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą patį laikotarpį, kurį buvo pradėtas, pajamos 
pripažįstamos tą patį laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma. 
          Kai pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį 
laikotarpį, pajamos proporcingai paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos 
paslaugos. 
          Jeigu paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis 
pripažįstama suma, lygi išlaidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripažįstamas. 
          Jei patikimai įvertinti sandorio negalima ir nėra galimybių atgauti (susigrąžinti) patirtų 
išlaidų, jos pripažįstamos sąnaudomis. Pajamos šiuo atveju nepripažįstamos. 
 

Sąnaudų apskaitos politika 
 
          Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo  principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. 
          Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri 
tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio 
laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, 
apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas. Turto  dalis, skirta 
pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, turi būti priskirta sąnaudoms nurodytaisiais 
laikotarpiais. 
          Jeigu tam tikro turto naudojimas leis uždirbti pajamas keletą ateinančių ataskaitinių 
laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, sąnaudos 
apskaitoje pripažįstamos taikant netiesioginius pripažinimo būdus – pavyzdžiui, ilgalaikio turto 
nusidėvėjimą ir amortizaciją. 
          Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, šios 
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 
          Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 
          Pardavimo savikainą sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, 
tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms bei parduotoms prekėms. Į šį 
straipsnį turi būti įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su paslaugomis, produkcija ir 
prekėmis, parduotomis per ataskaitinį laikotarpį. 
          Pardavimo savikainą sudaro paslaugų teikimo sąnaudos, perparduotų prekių ir parduotos 
produkcijos savikaina. 
          Paslaugų teikimo sąnaudos turi būti pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir 
pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos 
už suteiktas paslaugas. 
          Finansinėse ataskaitose pateikiama paslaugų teikimo grynoji savikaina. 
         Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine 
Bendrovės veikla. Veiklos sąnaudos gali būti skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir 
administracines sąnaudas. 
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          Pardavimo sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su prekių 
pardavimu per ataskaitinį laikotarpį. 
          Pardavimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse 
ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. 
          Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, 
susijusi su Bendrovės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms 
uždirbti. Šių sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi. 
          Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir 
pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. 
 
 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS  

 
 
Ataskaitiniais metais bendrovė ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo. 
 

 
NEMATERIALAUS TURTO AMORTIZACIJOS NORMATYVAI 

Nematerialaus turto grupės  
Vidutinis naudingo 

tarnavimo laikas (metai) 

Patentai, licencijos 3 

Programinė įranga 3 
Kitas nematerialus turtas 4 
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2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 
 

Ataskaitiniais metais bendrovė įsigijo ilgalaikio materialiojo turto arba atlikus remontą, 
kuris pagerino turto naudingąsias savybes, padidinta ilgalaikio materialiojo turto vertė. Viso 
įsigijimai sudaro 272 263 Eur. 

Vykdomus materialiojo turto statybos (gamybos) darbus (145 537 Eur) sudaro statomas 
angaras, sandėliavimo aikštelės, koncentrato, perteklinės šilumos ir spirito talpų statybos darbai, 
etanolio gamybos plėtros ir dismembratorių projektų darbai, paruošiamieji darbai namų statybai. 

UAB „KURANA“ neturi už įsipareigojimus bankams įkeisto ilgalaikio materialaus turto. 
 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO NORMOS 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės  
Vidutinis naudingo tarnavimo 

laikas (metai) 

Pastatai, statiniai 15, 20 

Mašinos ir įrengimai (technologiniai įrengimai) 10 
Mašinos ir įrengimai (valdymo apskaitos  įranga) 8 
Laboratorinė įranga 5-8 
Transporto priemonės (lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 metų) 6 
Transporto priemonės (kiti lengvieji automobiliai ) 10 
Transporto priemonės (krovininiai automobiliai ) 4 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4 
Kompiuterinė  technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 3 
Baldai 6 
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Bendrovėje taikomas tiesinis ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo 
metodas, nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo  vertė yra 173,77 Eur. 
 
3. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI 
SUTARTYS 
 

Atsargos (Eur)       

Rodikliai 

Žaliavos, 
medžiagos 

ir komplek- 
tavimo 
detalės 

Nebaigta 
produk-
cija ir 

vykdomi 
darbai 

Produk-
cija 

Pirktos 
prekės, 
skirtos 
perpar- 

duoti 

Sumokėti 
avansai 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina           
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

2 871 105 78 356 123 220 1 097 222 373 3 296 151 

Finansinių metų pabaigoje 5 434 408 117 214 312 895 438 174 476 6 039 431 
b) Nukainojimas iki grynosios 
galimo realizavimo vertės 
(atstatymas) 

          

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

0 0  0 0  0 0 

Finansinių metų pabaigoje 0 0   0 0 0 0 
c) Grynoji galimo realizavimo 
vertė finansinių metų 
pabaigoje (a) - (b) 

5 434 408 117 214 312 895 438 174 476 6 039 431 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 
taikomas LIFO būdas 

          

Įkeistų atsargų vertė 4 034 418        4 034 418 
Atsargos pas trečiuosius 
asmenis 

         0 

 

Atsargas sudaro: 
 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės: 22 052 tonos gūdų, kurie reikalingi 

bioetanoliui gaminti. Jų įsigijimo savikaina su pridėtinėmis laikymo ir transportavimo 
išlaidomis sudaro 4 034 418 Eur. Taip pat atsargų straipsnyje apskaitomas kuro likutis 
– 6 702 Eur, trumpalaikis turtas – 5 903 Eur, atsarginės dalys ir medžiagos gamyklos 
remontui – 1 214 972 Eur, laboratorijos prietaisai ir reagentai – 4 210 Eur, kitos 
papildomos žaliavos gamybai – 136 196 Eur, benzinas, skirtas valstybinimas rezervui – 
27 802 Eur, kitos atsargos – 4 205 Eur. 
 

 Nebaigta produkcija: nekondicinis etanolis 4000 litrai prie 20°C temperatūros, toliau 
tekste LPA (20° C), sumai 1 878 Eur, 33,6 t grūdų tarpinėje talpoje sumai 6 031 Eur, 
nejudamas etilo alkoholio likutis vamzdynuose iki skaitiklio 4107,35 LPA (20° C) 
sumai 1 928 Eur ir etanolis fermentatoriuose 226 704,228 LPA (20° C), sumai 107 377 
Eur. 

 

 Produkcija: dehidratuotas etilo alkoholis pardavimo talpose (84 137,999 LPA (20° C)), 
Oksetos sandėlyje (637 098,641 LTR (20° C))  ir pastovus etilo alkoholio likutis 
vamzdynuose ir talpose po skaitiklio (963,36 LPA (20° C)) bendrai sumai 312 895 Eur. 

 

 Prekės pirktos perparduoti sudaro 438 Eur.  
 

 Išankstinius apmokėjimus 174 476 Eur sudaro sumokėta suma tiekėjams įvairias 
prekes, paslaugas ir žaliavas. 
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4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 
 
Bendrovės gautinas sumas sudaro:  
 

Stambiausios gautinų sumų grupės 
Balansinė vertė Eur 

2018.12.31 
Balansinė vertė Eur 

2017.12.31 

Pirkėjų skolos 3 643 267 2 523 937 

Gautina biodegalų gamybos plėtros parama 0 27 118 

Biudžeto skola 30 770 319 634 

Kt. gautinos sumos 3 624 7 508 

 Viso gautinos sumos 3 677 661 2 878 197 

 
5. PINIGAI 
 

Bendrovės pinigines lėšas sudaro: 
                                                                                                                                     (Eur) 

Pinigai Pinigų likutis 2017.12.31 Pinigų likutis 2017.12.31 

AB SEB bankas 107 753 384 

Swedbank AB 558 8 610 
Kasa 0 0 
Viso: 665 761 994 

 
6. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 
 

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas ataskaitiniais metais sudaro įvairios 
būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 27 743 Eur ir sukauptos pajamos – 1 193 Eur. Praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje būsimųjų laikotarpių sąnaudos sudarė 27 572 Eur. 
 

7. NUOSAVAS KAPITALAS 
 

Bendrovės įstatinis kapitalas – 13 321 600 Eur, išleista 460 000 paprastųjų akcijų, kurių 
nominalioji vertė 28,96 Eur. 2015 metais dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo įstatinis kapitalas 
perskaičiuotas į eurus, 2016 metais įstatinio kapitalo pokytis įregistruotas VĮ Registrų centras. 
 

Įstatinio kapitalo struktūra: 
 
 

Akcijų rūšys 
Akcijų 

skaičius 
Nominalioji 
vertė (Eur) 

Suma (Eur) 

1. Paprastosios akcijos 460 000 28.96 13 321 600 

   1.1. Darbuotojų akcijos     
   1.2. Kitų asmenų akcijos     
2. Privilegijuotosios akcijos       

Viso: 460 000     13 321 600 

 
Ataskaitiniais metais bendrovė patyrė 234 231 Eur nuostolį. 2018 – tais ir ankstesniais 

metais patirtas nuostolis sudaro 8 286 788 Eur nuostolį, nuosavas kapitalas ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje – 5 034 822 Eur. 

 
 



UAB „KURANA“, Bendrovės kodas 300092090 

 

11 
 

8. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 
(Eur) 

 
Dotacijų (subsidijų) rūšis 

Likutis 
laikotarpio 
pradžioje 

Gautos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Gautinos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Grąžintos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Likutis 
laikotarpio 
pabaigoje 

Biodegalų gamybos plėtros 
parama 

849 009 1 229 434 0 1 385 022  693 420 

Lietuvos 2007-2013 m. ES 
struktūrinė parama. Projektas 
„Termofikacinės elektrinės, 

naudojančios atsinaujinančius 
energijos išteklius, statyba 

Pasvalyje“ 

1 042 632   521 316   521 316 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-
2013 m. programos priemonė 

„Žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir rinkodara“  

449 071   69 086   379 985 

Iš viso: 2 340 712 1 229 434 0 1 975 424  1 594 721 

 

Pagal biodegalų gamybos plėtros programą gautos subsidijos grūdų, skirtų biodegalų 
gamybai, kainai kompensuoti už 2017 m. panaudotos 2018 metais, o 2018 m. supirkti grūdai bus 
baigti perdirbti 2019 metais ir proporcingai perdirbtam kiekiui nurašoma gauta subsidija. 

Dotacija gauta iš LVPA vykdant projektą „Termofikacinės elektrinės, naudojančios 
atsinaujinančius energijos išteklius, statyba Pasvalyje“ nurašoma proporcingai nudėvimo turto, 
įsigyto iš paramos lėšų, daliai.  

2010 m. įvykdžius projektą „Bioetanolio gamyklos statyba“ buvo gauta dotacija, kuri 
nurašoma proporcingai nudėvimo turto, kompensuoto paramos lėšomis, daliai. 

 
9. BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ 
 

Ilgalaikiai bendrovės įsipareigojimai yra: 
 Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai AB SEB bankui – 10 752 Eur. 

Galutinis lizingo išmokėjimo terminas 2020.06.20; 
 Ilgalaikė skola SEB bankui – 3 500 000 Eur. Galutinis paskolos išmokėjimo 

terminas 2020.12.20; 
 ilgalaikė skola asocijuotajai įmonei – 2 420 000 Eur; 
 ilgalaikė skola patronuojančiajai įmonei – 1 500 000 Eur. 

 

Trumpalaikiai bendrovės įsipareigojimai yra: 
 Trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro: 

 AB SEB banko ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis – 1 750 000 Eur; 
 Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų AB SEB bankui einamųjų metų 

dalis – 21 239 Eur. 
 AB SEB banko kredito perviršio limitas – 2 912 215 Eur; 
 mokėtinos palūkanos asocijuotajai įmonei – 4 305 Eur; 
 mokėtinos palūkanos patronuojančiajai įmonei – 3 391 Eur. 
Bendrovės kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 
 skolos tiekėjams – 477 129 Eur;  
 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 142 817 Eur; 
 iš pirkėjų gauti išankstiniai apmokėjimai – 817 Eur; 
 kitas mokėtinas sumas 17 660 Eur sudaro: mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 

– 8 546 Eur, mokėtinas akcizo mokestis – 663 Eur, mokėtinas  aplinkos teršimo mokestis 
iš mobilių ir iš stacionarių taršos šaltinių 2 785 Eur; mokėtinas nekilnojamojo turto 
mokestis 4 068 Eur; kitos mokėtinos sumos 1 598 Eur. 
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 Įsipareigojimai               (Eur)  
Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis 
per vienerius 

finansinius metus 
po vienerių metų, bet ne vėliau 

kaip per penkerius metus 
po 5 metų 

Finansiniai įsipareigojimai:       

a) praėjusių finansinių metų pabaigoje 249 362 10 451 991  
b) finansinių metų pabaigoje 4 691 150 7 430 752  
1. Skolos kredito įstaigoms, lizingui:       
a) praėjusių finansinių metų pabaigoje 225 555 31 991  
b) finansinių metų pabaigoje 4 683 454 3 510 752  
2. Asocijuotoms ir patronuojančioms 
įmonėms mokėtinos sumos: 

    
  

a) praėjusių finansinių metų pabaigoje 23 807 10 420 000  
b) finansinių metų pabaigoje 7 696 3 920 000  
Kitos skolos:       
a) praėjusių finansinių metų pabaigoje 783 356  0   
b) finansinių metų pabaigoje 638 423  0   
Iš viso:       
a) praėjusių finansinių metų pabaigoje 1 032 718 10 451 991  
b) finansinių metų pabaigoje 5 329 573 7 430 752  

 

10. SUKAUPTOS  SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 
 

Sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių pajamas ataskaitiniais metais sudaro įvairios 
sukauptos sąnaudos – 2 425 Eur. 

 

11. PAJAMOS 
 

2018 metais pagrindines pardavimo pajamas sudarė denatūruoto etilo alkoholio, 
dehidratuoto etilo alkoholio, degalų E85, elektros energijos, šilumos, žlaugtų, biomasės, 
kompostinių trąšų pardavimai, grūdų perpardavimas bei paslaugų teikimas.  

(Eur) 
 

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Pagrindinė veikla: 18 400 020 17 534 230 
Denatūruoto etilo alkoholio pardavimas 15 218 298 13 368 027 
Dehidratuoto etilo alkoholio pardavimas 100 029 1 411 588 
Degalų E85 pardavimas 120 646 56 903 
Elektros energijos pardavimas 1 389 773 1 293 823 
Šilumos pardavimas 172 875 225 845 
Prekių perpardavimas 100 721 13 497 
Grūdų perpardavimas 238 547 325 282 
Žlaugtų pardavimas 33 821 10 426 
Biomasės pardavimas 72 780 4 404 
Kompostinių trąšų pardavimas 20 792 10 050 
Grūdų išvalų pajamos 476 0 
Suteiktų paslaugų pajamos (biokuro katilinės aptarnavimo paslauga) 278 304 339 128 
Suteiktų paslaugų pajamos (elevatoriaus eksploatavimo pajamos) 260 648 330 819 
Suteiktų paslaugų  pajamos  (transporto, laboratorinių tyrimų, elektros įrangos 
priežiūros ir kt. paslaugos) 

392 310 144 438 

Kita veikla: 1 200 6 568 
Patalpų ir transporto nuomos  pajamos 1 200 2 031 
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Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo 0 4 537 

Iš viso: 18 401 220 17 540 798 

 

12. SĄNAUDOS 
 

Pardavimo savikaina, veiklos sąnaudos (Eur) 
 

 
Paslaugų ir prekių pardavimo sąnaudos 

 

Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Pardavimo savikaina: 11 914 044 9 888 073 

Grūdai ir žaliavos sunaudotos etanolio ir E85 gamybai, technologinis garas 11 363 571 9 364 180 
Elektros energijos, šilumos, įvairių prekių pardavimo ir suteiktų paslaugų 
savikaina 

314 977 219 269 

Grūdų perpardavimo savikaina 235 496 304 624 

Veiklos sąnaudos:   
Pardavimų sąnaudos: (komercijos padalinio darbo užmokestis, Sodra, 
transporto išlaikymas ir kt.) 

386 813 279 386 

Bendrosios ir administracinės: 6 191 866 6 088 878 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 2 168 115 2 592 206 

Gamtinių  dujų sąnaudos 96 862 0 

Darbo užmokestis ir su tuo susijusios sąnaudos 1 420 825 1 252 219 

Pirktos paslaugos, prekės (etanoliui, VSEP, grūdų ūkiui) 98 418 65 959 

Elektros energijos sąnaudos 270 759 85 761 

Vandens, nuotekų sunaudojimo sąnaudos 134 894 153 706 

Biodujų gamybos ir vandens valymo sąnaudos 135 146 211 484 

Biokuro katilinės sąnaudos 103 740 113 231 

Veiklos mokesčių sąnaudos 71 472 47 310 

Remonto ir eksploatacijos sąnaudos 764 887 858 067 

Transporto išlaikymo ir transporto nuomos sąnaudos 568 902 403 549 

Kitos sąnaudos 357 846 305 386 
 

13. FINANSINĖ INVESTICINĖ VEIKLA 
 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Eur)   
               

Rodikliai 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
a) KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS 158 897 71 826 
Reikšmingų sumų detalizavimas:   
Banko palūkanos   
Teigiama valiutos kurso įtaka 0 0 
Uždarytų ateities sandorių pajamos  158 620 67 800 
Kitos pajamos 277 4 026 
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 299 581 330 361 
Reikšmingų sumų detalizavimas:   
Palūkanos 196 263 271 561 
Banko sutarčių mokesčiai 2 711 4 034 
Neigiama valiutos kurso įtaka 4 291 17 328 
Uždarytų ateities sandorių sąnaudos 96 316 37 438 

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b) -140 684 -258 535 

   





1 
 

UAB „KURANA” 

2018 M. METINIS PRANEŠIMAS 

 

2019-03-25 

Pasvalys 

 

UAB „KURANA“ veiklos apibūdinimas 

UAB „KURANA“ (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota Valstybės Bendrovės Registrų 

centro Vilniaus filiale 2005 metų vasario 28 d., Bendrovės kodas 300092090. Bendrovės 

registracijos adresas: Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r. sav. 

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d. 

Buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę ruošia buhalterines paslaugas 

teikianti įmonė UAB „Audito nauda“. 

Bendrovė priklauso įmonių grupei, kurios patronuojanti įmonė yra UAB „Spectator“. UAB 

„Spectator“ valdo 76.09 % akcijų. 

Pagrindinė bendrovės veikla – dehidratuoto etilo alkoholio (bioetanolio), biodujų, elektros 

ir šilumos bei biologinės kilmės trąšų (komposto, biomasės koncentrato) gamyba. Dehidratuotas 

etilo alkoholis denatūruojamas ir parduodamas kaip priedas biodegalams, stiklų plovikliams bei 

įvairiems skiedikliams gaminti. Elektra ir šiluma gaminama naudojant biodujas kogeneracinėje 

jėgainėje. Šiluma panaudojama etanolio gamybos procese, dalis parduodama, elektra naudojama 

gamybos reikmėms ir likusi dalis parduodama elektros skirstytojui. Bendrovė bioetanolio 

gamybos procesui reikalingą technologinį garą perka iš biokuro katilinės (UAB Eko termo). 

Biologinės kilmės trąšos parduodamos ūkininkams.  

Bendrovė bendradarbiauja ne tik su Lietuvos, bet ir su klientais Europoje – etanolis 

tiekiamas Švedijos ir Lenkijos rinkos pirkėjams. Baltijos rinkoje produkcija tiekiama į Estiją ir 

Latviją.  

Iš viso bendrovėje dehidratuoto denatūruoto etilo alkoholio gaminimas vyksta pagal 

penkias pagrindines patvirtintas formules, kurių ribose tobulinamos įvairios receptūros, pagal 

klientų poreikius. Taip parduodamas grynas etilo alkoholis. 2018 metais stiklų ploviklio 

koncentratas gamintas pagal tris formules, dehidratuotas etanolis parduodamas ir biožidinių kurą 

gaminančioms įmonėms. 

Galimos bendrovės gaminamo etanolio panaudojimo sritys: biodegalai, stiklų plovikliai, 

dažų skiedikliai spaustuvėms, biožidinių kuro gamybai. 
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Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 

2018 metus baigė patyrusi nuostolį. Grynasis nuostolis 234 231 Eur. 

Bendrovės ilgalaikis turtas 9 645 600 Eur, nematerialus ilgalaikis turtas 1 595 Eur, 

materialus ilgalaikis turtas metų pabaigai 9 644 005 Eur. Finansinio ilgalaikio turtas bendrovė 

neturi. 

Bendrovės trumpalaikis turtas 9 717 757 Eur. Trumpalaikiame turte atsargos ir sumokėti 

avansai sudaro 6 039 431 Eur, tai pagrinde gamybinės žaliavos. Atsargos apskaitomos faktine 

įsigijimo savikaina,  parduodamo produkto savikaina nurašoma FIFO metodu.  Sumokėti avansai 

sudaro  174 476 Eur. 

Per vienerius metus gautinos sumos 3 643 267 Eur. Tai pirkėjų skolos 3 643 267 Eur ir 

kitos gautinos sumos 34 394 Eur. 

Bendrovės nuosavas kapitalas 5 034 822 Eur. 

Bendrovė turi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų 7 430 752 Eur sumai, iš kurios – 10 752 

Eur įsipareigojimai lizingo bendrovei, 3 500 000 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigai ir 

3 920 000 Eur įsipareigojimai įmonių grupės bei asocijuotosioms įmonėms. 

Per vienus metus mokėtinos sumos sudaro 5 329 573 Eur. Iš jų  per 2018 metus kredito 

įstaigai reikės grąžinti 1 750 000 Eur paskolos ir padengti 2 912 215 Eur kredito perviršio limitą, 

lizingo bendrovei padengti 21 239 Eur skolinių įsipareigojimų už lizingo būdų įgytą turtą. Skolos 

tiekėjams sudaro 477 129 Eur. Tai pagrinde skolos už Bendrovės nupirktas gamybines žaliavas. 

Pagrindinės biodegalų žaliavos – grūdų – tiekėjai yra ūkininkai. Likusius per vienerius metus 

mokėtinus įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai pagal darbo santykius – 142 817 Eur, 

mokėtinos sumos įmonių grupės ir asocijuotosioms įmonėms – 7 696 Eur bei kitos mokėtinos 

sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 2018 m. Bendrovės pagrindiniai finansiniai rodikliai:  

Finansinis rodiklis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Bendrasis pelningumas 0,35 0,44 

Grynasis pelningumas -0,013 0,56 

Nuosavo kapitalo pelningumas -0,035 0,13 

Ilgalaikio turto apyvartumas 1,91 1,45 

Atsargų apyvartumas 3,05 5,32 

Bendrasis likvidumas 1,82 6,72 

Kritinio likvidumo koeficientas 0,69 3,52 
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Savos akcijos 

Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų. 

 

Filialai ir atstovybės 

Bendrovė neturi ir 2018 metais neįsteigė savarankiškų filialų ar atstovybių. 

Bendrovė turi ofisą Vilniaus rajone, Užubalių k. (tikslus adresas: Senasis Ukmergės kelias 

4, Užubalių k., Vilniaus r.).  

 

Bendrovės patronuojamosios įmonės 

Bendrovė neturi kitų bendrovių akcijų 2018 metais akcijų nepirko bei nepardavė. 

 

Techniniai ir technologiniai veiksniai 

UAB „KURANA“ veiklą vykdo laikantis aplinkosaugos, darbų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinių ir kitų įstatymų numatytų reikalavimų. Bendrovė pastoviai investuoja į senos 

įrangos atnaujinimą, naujas ir atsinaujinančias technologijas. Diegiama įranga leidžia mažinti 

darbuotojų darbo krūvį.  

Nuo pat pirmųjų įmonės veiklos dienų ieškoma būdų kaip optimizuoti gamybos procesą ir 

siekti, kad gamykla būtų eksploatuojama pagal projektinius pajėgumus, pritaikant naujausias 

technologijas, taupyti energijos išteklius, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų 

išmetimus į aplinką.  

Buvusios didžiausios problemos 2018 metais: 

1) Biodujose esančio sieros vandenilio kiekis;  

2) Biodujų gamybos procese susidarę dideli biomasės kiekiai, kuriuos mažiname ją 

perdirbant (sukoncentruojant) filtravimo įrenginyje (VSEP);  

3) VSEP filtrai išdirba vidutiniškai tik pusę deklaruojamo eksploatacijos laiko, kas lemia 

didelę biomasės perdirbimo savikainą; 

4) Kogeneracinių jėgainių gedimai neleido maksimaliu pajėgumu gaminti elektros 

energijos; 

5) Darbo rinkoje vis sudėtingiau rasti kvalifikuotų darbuotojų; 

6) Dėl labai lietingo 2017 metų grūdų sezono, grūdai buvo prastesnės kokybės, dėl ko 2018 

metų pradžioje buvo gaunama mažesnė etanolio išeiga. 2018 metų sausringas grūdų sezonas 

nulėmė pagrindinės etanolio žaliavos stygių, kas privertė ieškoti naujų žaliavų. Grūdų stygius 

paskatino atidirbti etanolio gamybos iš kukurūzų technologiją. 
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Ataskaitiniais metais šios problemos buvo sprendžiamos pagal įmonėje įdiegtą LEAN 

metodiką, taip pat pritaikant kitų įmonių praktiką bei konsultantų patarimus. 

Būtina pažymėti, kad per ataskaitinį laikotarpį dirbta maksimaliais gamybos pajėgumais, 

vidutinis 2018 m. gamybos pajėgumas buvo 116 proc. projektinio. Palyginimui: 2017 m. 

bioetanolio gamyba vykdyta vidutiniškai 110 proc. įrengimų projektiniais pajėgumais, 2016 

metais – 105 proc., o 2015 m vidutinis įrengimų panaudojimas buvo 100 proc.  

2018 metais toliau tęsiami kompostinių trąšų ir biomasės naudingųjų savybių tyrimai ir 

bandymai laukuose, siekiant įrodyti ūkininkams šių produktų naudą žemės ūkyje. 

 

Ekologiniai veiksniai 

2018 metais Bendrovė dirbo pagal  2016 m. liepos mėnesio 28 d. Aplinkos apsaugos 

agentūros išduotą TIPK leidimą Nr. T-P.5-15/2016.  TIPK leidimas atitinka Aplinkos ministro 

2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles. Kartu su TIPK leidimu, yra 

aplinkos monitoringo programa, kuri suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. liepos 28 

d. Aplinkos monitoringą atlieka UAB „Ekomodelis“. Matavimų rezultatai neviršija TIPK 

leidime nustatytų normatyvų. Ūkinėje veikloje naudojamos gamybos technologijos yra sukurtos 

taip, kad gamyba vyktų uždaru ciklu. Bioetanolio gamybos metu susidarančių žlaugtų dalis 

parduodama ūkininkams kita dalis panaudojami biodujų gamybos procese. Biodujų gamybos 

procese gauta – biomasė, kompostas ir biomasės koncentratas  tręšimo sezono metu  – įterpiami į 

žemės ūkio paskirties laukuose. 

Po biodujų gamybos perdirbant biomasę gaunamas švarus vanduo, kuris tinkamas naudoti 

bioetanolio gamybai.  

Siekiant sumažinti aplinkos oro taršą grūdų malimo procese, grūdų malūnuose yra įdiegti 

oro valymo įrenginiai (po 18 filtrų kiekvienam malūnui, be filtrų malūnų darbas nenumatomas), 

kurie surenka 85,56 % kietųjų dalelių. 

 

Aplinka ir personalo klausimai 

Vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje 2018 metais – 76 darbuotojai, 2017 metais – 74 

darbuotojų. 2018 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 83 darbuotojai, tame tarpe vaiko 

priežiūros atostogose – 1 darbuotoja, per metus buvo priimta 33 darbuotojai, atleisti iš darbo 25  

darbuotojų.  

Bendrovė užtikrina, kad darbuotojai turėtų įstatymų nustatytus darbui privalomus atestatus 

ir kvalifikacinius pažymėjimus.  
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