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(ataskaitinis laikotarpis)

A. 423446      440833       
1. 396              646               
2. 423050        440187         
3. -               -                
4. -               -                
B. 131739      106656       
1. 329              307               
2. 24952          35533           
3. -               -                
4. 106459        70816           
C.

67              7544           
555253      555033       

D. 520610      527532       
1. 302893        188819         
2. 24                114098         
3. -               -                
4. 48882          175298         
5. 168811        49317           
E. -             -              
F. -             -              
G. 34643        17092         
1. -               -                
2. 34643          17092           
H.

-             10409         
555253      555033       

__________________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

__________________ ___________________________UAB "ROBOLABS" įgaliotas asmuo

(vardas ir pavardė)
Žydrūnas AUGUSTINASDIREKTORIUS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
ATIDĖJINIAI
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
Rezervai
Perkainojimo rezervas 
Akcijų priedai
Kapitalas
NUOSAVAS KAPITALAS
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
TURTO IŠ VISO

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikės investicijos 
Per vienus metus gautinos sumos 
Atsargos 
TRUMPALAIKIS TURTAS
Kitas ilgalaikis turtas 
Finansinis turtas
Materialusis turtas
Nematerialusis turtas
ILGALAIKIS TURTAS
TURTAS

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 Ataskaitinis 
laikotarpis                 

Pasta-
bos Nr.            

StraipsniaiEil. 
Nr.

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
EUR2019-01-01-2019-12-31

(ataskaitos sudarymo data)
2020-05-05

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Sutrumpinto balanso forma

Pabalių Turgus, UAB 145827646

Serbentų g. 92 Šiauliai LT-77118 Lietuva

BALANSAS

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
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(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)



1

2019-01-01-2019-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastabo
s Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1. Pardavimo pajamos 281969              265695            
2. Pardavimo savikaina (132442)             (135789)           
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis -                         -                       
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 149527              129906            
5. Pardavimo sąnaudos -                         -                       
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (104518)             (126137)           
7. Kitos veiklos rezultatai 28798                58024              
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų 

įmonių akcijas pajamos -                         -                       
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos -                         -                       
10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 152                    167                  
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas -                         -                       
12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos -                         -                       
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 73959                61960              
14. Pelno mokestis (10881)               (12643)             
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 63078                49317              

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso 

ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

(parašas)
(vardas ir 
pavardė)

(vardas ir 
pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 
pareigų pavadinimas)

UAB "ROBOLABS" įgaliotas asmuo

(vadovo pareigų pavadinimas)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Žydrūnas AUGUSTINASDIREKTORIUS

(parašas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pabalių Turgus, UAB 145827646

Serbentų g. 92 Šiauliai LT-77118 Lietuva

EUR

(ataskaitos sudarymo data)
2020-05-05

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

 

(Tvirtinimo žyma)

2019.01.01 – 2019.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) 

laikotarpio pabaigoje
       188819      114098        15492       135486          69324              523219 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                         - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                         - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 

ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje
       188819      114098                 -                 -                 -        15492                 -       135486          69324              523219 

Kiti 

rezervai

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

2020-05-05

(ataskaitos sudarymo data)

Eurais (sveikaisiais skaičiais)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti 

rezervai

Pabalių turgus, UAB 145827646

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Serbentų g.92, Šiauliai
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2019 M. GRUODŽIO  31 d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Iš viso



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Kiti 

rezervai

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti 

rezervai

Iš viso

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                         - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)
                        - 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
         49317                49317 

10. Dividendai         (60000)              (60000)

11. Kitos išmokos                         - 

12. Sudaryti rezervai          3390           5934           (9324)                         - 

13. Panaudoti rezervai         14996                14996 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
                        - 

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

16. Įnašai nuostoliams padengti                         - 

17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) 

laikotarpio pabaigoje 
       188819      114098                 -                 -                 -        18882                 -       156416          49317              527532 

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                         - 

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)
                        - 



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Kiti 

rezervai

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti 

rezervai

Iš viso

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
         63078                63078 

23. Dividendai         (70000)              (70000)

24. Kitos išmokos                         - 

25. Sudaryti rezervai         30000         (30000)                         - 

26. Panaudoti rezervai     (156416)        156416                         - 

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
       114074    (114074)                         - 

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

29. Įnašai nuostoliams padengti                         - 

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        302893              24                 -                 -                 -        18882                 -         30000        168811              520610 

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

UAB "ROBOLABS"įgaliotas asmuo

(parašas)     (vardas ir pavardė)   

Žydrūnas Augustinas

(parašas)      (vardas ir pavardė)




