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UAB „LG Keleiviams“ 2019 m. I pusm.
tarpinis pranešimas

Pagrindinė informacija
Pavadinimas

UAB „LG Keleiviams“

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Registracijos data

2019 m. vasario 28 d.

Kodas

305052228

Adresas

Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius

Telefonas

(8 5) 269 3265

Elektroninis paštas

LGKeleiviams@litrail.lt

Pagrindinė veikla

Keleivių ir bagažo vežimas geležinkelių transportu ir susijusios paslaugos

Valdymo organai
Valdybos nariai

Linas Baužys – valdybos pirmininkas, bendrovės generalinis direktorius
Gediminas Šečkus – valdybos narys
Dovilė Aleksandravičienė – valdybos narė

Generalinis direktorius

Linas Baužys

Akcininkai

100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“

Įstatinis kapitalas

150 000 EUR

Darbuotojų skaičius

6

Finansiniai metai

Pradžia 01-01
Pabaiga 12-31

Veikla
2019 m. vasario 28 d. Juridinių asmenų registre užregistruota UAB
„LG Keleiviams“, į kurią palaipsniui bus perkeliama AB „Lietuvos
geležinkelių“ Keleivių vežimo direkcijos veikla. AB „Lietuvos geležinkelių“ įgyvendinama programa „LG keičiasi“ apima pagrindinių
veiklų išgryninimą, kurio metu naujai įsteigtos grupės bendrovės
tęs trijų direkcijų – Krovinių vežimo, Keleivių vežimo ir Geležinkelių
infrastruktūros – veiklą. Šiuos pokyčius atlikti įpareigoja Europos
Sąjungos ketvirtasis geležinkelių paketas.

2019 m. I pusmetį UAB „LG Keleiviams“ vykdė parengiamuosius
veiksmus, skirtus perkelti AB „Lietuvos geležinkelių“ Keleivių vežimo direkcijos veiklą – Lietuvos transporto saugos administracija
(LTSA) 2019 m. kovo mėn. baigė licencijavimo procedūrą ir suteikė
UAB „LG Keleiviams“ licenciją teikti geležinkelių transporto paslaugas, taip pat išdavė keleivių vežimo veiklai vykdyti reikalingus
saugos sertifikatus. Buvo vykdomi ir kiti darbai veiklos perkėlimui
pasirengti.

3

UAB „LG KELEIVIAMS“
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄ JUNGOJE
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
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UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinės būklės ataskaita
Pastabos

2019 06 30

2018 12 31

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

-

-

Investicinis turtas

-

-

Nematerialusis turtas

-

-

Naudojimo teise valdomas turtas

-

-

Finansinis turtas

-

-

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

-

-

Ilgalaikio turto iš viso

-

-

Atsargos

-

-

Turtas pagal sutartis su klientais

-

-

Prekybos ir kitos gautinos sumos

-

-

Išankstiniai apmokėjimai

-

-

139

-

-

-

Trumpalaikio turto iš viso

139

-

Turto iš viso

139

-

Ilgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas skirtas parduoti

4
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UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansininės būklės ataskaita (tęsinys)

Pastabos

2019 06 30

2018 12 31

5

150

-

-

-

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

(24)

-

Nuosavo kapitalo iš viso

126

-

Paskolos ir kitos finansinės skolos

-

-

Nuomos įsipareigojimai

-

-

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai

-

-

Atidėjiniai ir panašūs įsipareigojimai

-

-

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

-

-

Turtas skirtas parduoti

-

-

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

-

-

Paskolos ir kitos finansinės skolos

-

-

Nuomos įsipareigojimai

-

-

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

-

-

Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais

-

-

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3

-

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

10

-

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

13

-

139

-

Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Rezervai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 5-21 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti:

Generalinis direktorius

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Finansų direktorius,
veikiantis pagal 2019 m. rugpjūčio 2 d.

Linas Baužys

Andrej Kosiakov

valdymo paslaugų
sutartį Nr. SUT (ADM)-305

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Apskaitos paslaugų centro direktorė,

Rasa Gudė

veikianti pagal 2019 m. rugpjūčio 2 d.
valdymo paslaugų
sutartį Nr. SUT (ADM)-305
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UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaita
Pastabos

2019 06

2018 06

Pardavimo pajamos

-

-

Kitos veiklos pajamos

-

-

(12)

-

Nusidėvėjimas ir amortizacija

-

-

Atidėjinių ir kaupinių pasikeitimas

-

-

Kuras

-

-

Medžiagos

-

-

Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos

-

-

Elektros energija

-

-

Remontas ir techninė priežiūra

-

-

(10)

-

(2)

-

(24)

-

Finansinės veiklos pajamos

-

-

Finansinės veiklos sąnaudos

-

-

Nuosavybėje apskaitomų ūkio subjektų,
į kuriuos investuojama, pelno dalis

-

-

Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį

-

-

(24)

-

-

-

(24)

-

Pajamos iš visoDarbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Konsultavimo, audito paslaugos
Kitos sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai)

Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

7

UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pastabos

Įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Privalomasis
Kiti
rezervas
rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
Iš viso
(nuostoliai)

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

-

-

-

-

-

-

Pirmą kartą taikomo 9–ojo TFAS įtaka

-

-

-

-

-

-

Pirmą kartą taikomo 15–ojo TFAS įtaka

-

-

-

-

-

-

Grynasis pelnas (nuostoliai)

-

-

-

-

-

-

Nepripažintas ataskaitinių metų
pelnas (nuostoliai)

-

-

-

-

-

-

Įstatinio kapitalo didinimas

-

-

-

-

-

-

Pervedimai tarp rezervų

-

-

-

-

-

-

Dividendai

-

-

-

-

-

-

Sandoriai, susiję su įmonės
savininkais iš viso

-

-

-

-

-

-

Likutis 2018 m. birželio 30 d.

-

-

-

-

-

-

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.

-

-

-

-

-

-

Pirmą kartą taikomo 16–ojo TFAS įtaka

-

-

-

-

-

-

Grynasis pelnas (nuostoliai)

-

-

-

-

(24)

(24)

Nepripažintas ataskaitinių metų
pelnas (nuostoliai)

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

150

Pervedimai tarp rezervų

-

-

-

-

-

-

Dividendai

-

-

-

-

-

-

Sandoriai, susiję su įmonės
savininkais iš viso

150

-

-

-

-

150

Likutis 2019 m. birželio 30 d.

150

-

-

-

(24)

126

Įstatinio kapitalo didinimas

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita
Pastabos

2019 06 30

2018 06 30

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)

(24)

-

Nepiniginių straipsnių koregavimas

-

-

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

-

-

Dotacijų (nusidėvėjimas)

-

-

Vertės sumažėjimas (atstatymas)

-

-

Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas

-

-

Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)

-

-

(24)

-

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumažėjimas (padidėjimas)

3

-

Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)

10

-

(11)

-

Investicinės veiklos pinigų srautai

-

-

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

-

-

Finansinės veiklos pinigų srautai

-

-

150

-

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

150

-

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

139

-

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

-

-

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

139

-

Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus
nepiniginių straipsnių koregavimus
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

Akcijų išleidimas
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Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
UAB „LG Keleiviams“ (toliau – Bendrovė) įstatai pasirašyti 2019
m. vasario 28 d. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Bendrovė yra ribotos civilinės atskaitomybės privatusis juridinis
asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. AB „LG Keleiviams“ yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ Grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra AB ,,Lietuvos
geležinkeliai“. Bendrovės registracijos kodas 305052228, juridinis
(registracijos) adresas: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir bagažo vežimas geležinkelių
transportu ir susijusios paslaugos.
Bendrovė vadovaujasi nustatyta įmonių grupės strategija ir pagrindinėmis kryptimis, taip pat patvirtintomis veiklos sričių politikomis, į kurias grupės įmonės privalo atsižvelgti vykdydamos veiklą,
taip pat, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, kitais
įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą,
Bendrovės organų sprendimais, įstatais ir Bendrovės vidiniais dokumentais.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
2019 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbančiųjų pagal darbo sutartis
buvo 6 darbuotojai.

2. Svarbios apskaitos politikos priemonės
Ataskaitų rengimo pagrindas. Bendrovės finansinės ataskaitos
parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS)
ir Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Apskaitos politikos pakeitimai. Bendrovė nuosekliai taikė apskaitos politiką, išdėstytą 2-oje pastaboje.
Žemiau pateikti pagrindiniai apskaitos principai.
Vertinimų ir sprendimų taikymas. Siekiant parengti finansines
ataskaitas pagal TFAS reikalavimus, būtina naudoti tam tikrus svarbius apskaitinius vertinimus prielaidoms, kurios daro įtaką apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusiems skaičiams.
Veiklos tęstinumas. Šios finansinės ataskaitos už šešių mėnesių
laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. parengtos pagal Bendrovės vadovybės daromą prielaidą, kad Bendrovė tęs savo veiklą.
Funkcinė ir pateikimo valiuta. Sumos finansinėse ataskaitose
yra pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip. Bendrovės funkcinė
valiuta yra euras. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra
pateiktos eurais ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000
eurų), skaičiai tarp lentelių gali nesutapti dėl apvalinimo. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais.
Užsienio valiuta. Sandoriai užsienio valiuta įvertinami funkcine
valiuta sandorių metu galiojančiais valiutos keitimo kursais. Piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai užsienio valiuta pervertinami funkcine valiuta finansinių ataskaitų sudarymo dieną Europos
Centrinio Banko nustatytais ir paskelbtais orientaciniais valiutos
keitimo kursais. Valiutos kurso pasikeitimo teigiama arba neigiama
įtaka apskaitoma kaip pelnas arba nuostoliai Pelno (nuostolių) ir
kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai, kurie denominuoti užsienio valiuta ir įvertinami tikrąja verte,
pervertinami funkcine valiuta tikrosios vertės nustatymo dieną
galiojančiais valiutos keitimo kursais. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai, kurie denominuoti užsienio valiuta ir įvertinami savikaina,
įvertinami funkcine valiuta turto ir įsipareigojimų pripažinimo finansinės būklės ataskaitoje dieną galiojančiais valiutos keitimo
kursais. Valiutos kurso pasikeitimo teigiama arba neigiama įtaka
apskaitoma kaip pelnas arba nuostoliai Pelno (nuostolių) ir kitų
bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai. Nekilnojamasis
turtas, įranga ir įrengimai – tai ilgalaikis materialusis turtas, kuris:
a) laikomas prekių gamybos ar paslaugų teikimo ar administraciniams tikslams; ir b) ketinamas naudoti ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų savikaina turi
būti pripažįstama turtu tada ir tik tada, jeigu: a) tikėtina, kad ūkio
subjektas ateityje iš to turto gaus ekonominės naudos; ir b) turto
savikaina gali būti patikimai įvertinta.
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UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2. Svarbios apskaitos politikos
priemonės (tęsinys)
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai yra priskiriami ilgalaikiam materialiam turtui ir apskaitomi savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Pradinę ilgalaikio
materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo savikaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius, kapitalizuotos skolinimosi išlaidos ir
visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu
eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, patirtos
ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelne (nuostoliuose).
Kai nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų atskirų sudėtinių dalių
naudingo tarnavimo laikotarpis skiriasi, jos apskaitomos kaip atskiri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vienetai (komponentai). Sąnaudos, patiriamos keičiant nekilnojamojo turto, įrangos ir
įrengimų sudėtinę dalį, kapitalizuojamos tik tuo atveju, jei iš šios
sudėtinės dalies tikėtina gauti ekonominės naudos ir naujosios
sudėtinės dalies savikaina gali būti patikimai įvertinta. Senosios
sudėtinės dalies likutinė vertė nurašoma. Su nekilnojamojo turto,
įrangos ir įrengimų aptarnavimu susijusios sąnaudos apskaitomos
kaip pelnas arba nuostoliai tuo metu, kai patiriamos.
Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje, jeigu yra nuvertėjimo požymių, yra vertinamas nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų
nuvertėjimas. Pastebėjus nuvertėjimą, nustatoma atsiperkamoji
vertė kaip turto tikroji vertė, atėmus pardavimo išlaidas, arba jo
naudojimo vertė (ta, kuri didesnė). Apskaitinė vertė sumažinama
iki atsiperkamosios vertės, o nuvertėjimo nuostolis pripažįstamas
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. Ankstesniais
metais pripažinti nuostoliai dėl turto sumažėjusios vertės, prireikus, turi būti panaikinami, jei nustatant naudojamo turto vertę ar
tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas, atsirado pokyčių. Turto
vertės sumažėjimas atstatomas ta suma, kuria padidėja turto atsiperkamoji vertė, tačiau neviršijant turto apskaitinės vertės prieš
turto vertės sumažėjimo apskaitymą, įvertinant priskaičiuotą nusidėvėjimą.
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai po jų pripažinimo turtu
turi būti apskaitomi savikaina, atimant bet kokį sukauptą nusidėvėjimą ir bet kokius turto vertės sumažėjimo nuostolius.
Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės, jei yra tikėtina, kad Bendrovė
gaus ateityje ekonominę naudą iš šių išlaidų, ir jei jas galima patikimai įvertinti. Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos
kitos remonto ir eksploatacijos išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo pelnas ar
nuostoliai nustatomi lyginant turto pardavimo pajamas su jo apskaitine verte ir yra pripažįstami Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaitoje.
Nusidėvėjimas. Kito nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų
grupių nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo
metodą, siekiant paskirstyti savikainą jų likutinėms vertėms per
įvertintą naudingo tarnavimo laiką.

Turto likvidacinė vertė – nustatyta suma, kurią Bendrovė galėtų
gauti pardavus turtą, atimant įvertintas pardavimo sąnaudas,
jei turtas pasiekė numatytą naudingo tarnavimo laiko pabaigą ir
būklę tuo metu. Turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo
laikas peržiūrimi ir, jei reikia, koreguojami kiekvieno ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
Nebaigta statyba. Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte.
Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas neparuoštas naudoti.
Investicinis turtas. Investicinis turtas, įskaitant dalį pastatų ir
statinių, yra skirtas uždirbti nuomos pajamas ir (arba) kapitalo
vertei didinti, o ne gamybai, paslaugų teikimui, administraciniams
ar pardavimo tikslams. Investicinis turtas yra pateikiamas istorine savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo
nuostolius, jei tokių yra. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per nustatytus naudingo tarnavimo
laikotarpius. Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tada ir tik
tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis. Perkeliant turtą iš
investicinio turto į nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, naudojamus savoms reikmėms, to turto menama savikaina yra laikoma
investicinio turto apskaitine verte perkėlimo datą. Jei nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai perkeliami į investicinį, Bendrovė apskaito tokį turtą pagal nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrengimams
taikomus apskaitos principus iki perkėlimo datos. Perkelto investicinio turto menama savikaina yra laikoma to turto apskaitinė vertė
perkėlimo datą.
Nematerialusis turtas. Bendrovės nematerialiajam turtui nustatomas tikslus naudingo tarnavimo laikas. Nematerialusis turtas
apima kapitalizuotą kompiuterinę programinę įrangą, patentus,
prekių ženklus ir licencijas. Įsigyta kompiuterinė programinė įranga, licencijos, patentai ir prekių ženklai kapitalizuojami pagal įsigijimo ir jiems pradėti naudoti patirtas išlaidas.
Tiesiogiai su Bendrovės kontroliuojamos unikalios programinės
įrangos kūrimu susijusios išlaidos parodomos kaip nematerialusis
turtas, jei tikimasi, kad būsima ekonominė nauda viršys patirtas
išlaidas. Kapitalizuotos išlaidos apima programinę įrangą kuriančio personalo komandos sąnaudas ir susijusias pridėtines išlaidas. Visos kitos su kompiuterine įranga susietos sąnaudos, pvz.,
programinės įrangos priežiūros darbai, pripažįstamos patirtomis
sąnaudomis jų susidarymo metu.
Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo
metodą per nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Amortizacijos laikotarpis turi būti peržiūrimas kiekvienų finansinių metų pabaigoje.
Bendrovėje naudojamo nematerialiojo turto likvidacinė vertė turi
būti laikoma nuliu, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis įsipareigoja nupirkti turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba yra aktyvioji
to turto rinka ir pagal ją gali būti nustatyta likvidacinė vertė, be to,
tikėtina, kad ši rinka egzistuos ir turto naudingo tarnavimo laiko
pabaigoje.
Bendrovė tikrina nematerialiojo turto galimą vertės sumažėjimą,
lygindama jo atsiperkamąją vertę su apskaitine verte kartą per
metus arba bet kada, kai tik yra požymių, kad sumažėjo nematerialiojo turto vertė. Esant nematerialiojo turto vertės sumažėjimui,
nematerialiojo turto apskaitinė vertė sumažinama iki jo tikrosios
vertės.
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2. Svarbios apskaitos politikos
priemonės (tęsinys)
Parduoti laikomas turtas. Ilgalaikį turtą Bendrovė klasifikuoja
kaip skirtą parduoti, jei jo apskaitinė vertė bus atgaunama daugiausia iš pardavimo, o ne toliau jį naudojant. Toks ilgalaikis turtas
klasifikuojamas kaip laikomos parduoti, yra įvertinamas mažesniąją apskaitine verte arba tikrąją verte atėmus pardavimo išlaidas.
Pardavimo išlaidos yra sąnaudos, tiesiogiai priskiriamos pardavimui, išskyrus finansines ir pelno mokesčio sąnaudas.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto vertės sumažėjimas. Kiekvieną finansinės būklės
ataskaitų sudarymo datą Bendrovė peržiūri likutinę nekilnojamojo
turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei
tokių požymių yra, Bendrovė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę
tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai
neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Bendrovė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas
priklauso, atsiperkamąją vertę. Tuomet, kai galima identifikuoti pagrįstą ir pastovią priskyrimo bazę, Bendrovės turtas taip pat priskiriamas atskiroms pajamas generuojančioms turto grupėms, arba
priešingu atveju jis priskiriamas prie mažiausios pajamas generuojančios turto grupės, kuriai galima identifikuoti pagrįstą ir pastovią
paskirstymo bazę.
Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas ir nematerialusis turtas, neskirtas naudojimui, yra tikrinami dėl vertės sumažėjimo mažiausiai kartą per metus ir kai yra požymių, kad turto
vertė gali būti sumažėjusi.
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš tikrosios vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę,
tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant ikimokestinę diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu
susijusią riziką, į kurią nebuvo atsižvelgta vertinant ateities pinigų
srautus.
Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės
sumažėjimo iš karto pripažįstami Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaitoje.

Finansinis turtas suskirstomas į tris grupes pagal tai, kaip jis yra
vertinamas:
• finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina;
• finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja
verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis;
• finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja
verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais.
Finansinio turto klasifikavimas priklauso nuo finansinio turto valdymo verslo modelio (įvertinama, kokiu būdu Bendrovė valdo finansinį turtą siekdama generuoti pinigų srautus) ir nuo finansinio
turto sutartinių pinigų srautų charakteristikos (ar sutartiniai pinigų
srautai apima tik pagrindinės paskolos sumas ir palūkanų mokėjimus).
Bendrovė neturi finansinio turto, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis ir finansinio turto, kuris vėlesniais
laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą
pripažįstant pelnu ar nuostoliais.
Finansinis turtas yra apskaitomas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos:
• finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas – laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje numatytus pinigų
srautus; ir
• dėl finansinio turto sutarties sąlygų nustatytomis datomis gali
atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindinės sumos ir pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.
Finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina, yra vertinamas apskaičiuotų palūkanų normos
metodu. Amortizuota savikaina yra sumažinama dėl vertės sumažėjimo nuostolių. Palūkanų pajamos, užsienio valiutos pasikeitimo
pelnas ir nuostoliai bei vertės sumažėjimo nuostoliai yra apskaitomi per pelną (nuostolius). Bet koks pripažinimo nutraukimo pelnas
ar nuostoliai apskaitomi Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų
ataskaitoje.

Finansinės priemonės
Finansinis turtas. Bendrovės finansinis turtas apima pinigus, iš
pirkėjų ir kitas gautinas sumas.
Prekybos gautinos sumos iš pradžių pripažįstamos tada, kai jos
atsiranda. Pirminio pripažinimo metu visas kitas finansinis turtas
pripažįstamas tuomet, kai Bendrovė tampa priemonės sutarties
sąlygų šalimi. Finansinis turtas (išskyrus prekybos gautinas sumas
be reikšmingo finansavimo komponento), jei jis nėra apskaitomas
tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar
nuostoliais Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje,
iš pradžių vertinamas tikrąja verte, pridedant sandorio išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su įsigijimu arba išleidimu. Prekybos gautinos sumos be reikšmingo finansavimo komponento iš pradžių
pripažįstamos sandorio kaina.
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2. Svarbios apskaitos politikos
priemonės (tęsinys)
Apskaičiuotų palūkanų normos metodas yra metodas, skirtas
finansinio turto ar įsipareigojimo amortizuotai savikainai apskaičiuoti ir palūkanų pajamoms ar sąnaudoms paskirstyti per atitinkamą laikotarpį. Apskaičiuotų palūkanų norma yra norma, kuri
leidžia tiksliai diskontuoti būsimus mokėjimus grynaisiais pinigais
per numatomą finansinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba,
kur galima, per trumpesnį laikotarpį.
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas. Finansinio turto
(ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas yra nutraukiamas, kai:
• baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;
• Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį
per trumpą laiką;
• Bendrovė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto
ir (arba):
a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe susijusiąriziką ir naudą;
b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir
naudos, bet perleidžia šio turto kontrolę.
Kai Bendrovė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia, nei išlaiko su to turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir
neperleidžia turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su
kuria yra vis dar susijusi. Bendrovės turtas, kuris buvo perleistas
kaip garantija, apskaitomas mažesniąja suma iš apskaitinės turto
vertės, ir didžiausios numanomos sumos, kurią gali tekti sumokėti.

toliais, jeigu jis yra laikomas parduoti, išvestinė finansinė priemonė, arba buvo priskirtas prie tokio pirminio pripažinimo metu.
Finansinis įsipareigojimas, vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės
pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais, yra vertinamas tikrąja verte ir bet kuris grynasis pelnas ar nuostolis, įskaitant ir palūkanų sąnaudas yra pripažįstamas Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaitoje.
Kiti finansiniai įsipareigojimai vėlesniais laikotarpiais yra vertinami
amortizuota savikaina naudojant apskaičiuotų palūkanų normos
metodu. Palūkanų sąnaudos ir valiutos kursų pelnas ar nuostolis
yra pripažįstami Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. Bet kurios finansinio įsipareigojimo pripažinimo nutraukimo
sąnaudos yra pripažįstamos Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas. Bendrovė nutraukia finansinio įsipareigojimo pripažinimą, kai sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdyti arba atšaukiami arba baigiasi jo
galiojimas. Bendrovė taip pat nutraukia finansinio įsipareigojimo
pripažinimą, kai jo sąlygos yra pakeistos, o pakeisto įsipareigojimo
pinigų srautai iš esmės skiriasi. Tokiu atveju, naujas finansinis įsipareigojimas pripažįstamas tikrąja verte pagal pakeistas sutarties
sąlygas.
Finansinio įsipareigojimo pripažinimo nutraukimo atveju skirtumas tarp nurašytos apskaitinės vertės ir sumokėto atlygio (įskaitant perleistą nepiniginį turtą arba prisiimtus įsipareigojimus) pripažįstamas pelnu arba nuostoliais Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Bendrovė sumažina finansinio turto bendrąją apskaitinę vertę, jei
negali pagrįstai tikėtis atgauti visą finansinį turtą arba jo dalį.
Nurašymas yra pripažinimo nutraukimo įvykis.
Finansiniai įsipareigojimai. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai
apima paskolas ir kitas finansines skolas, įsipareigojimus pagal
sutartis su klientais, prekybos ir kitas mokėtinas sumas.
Pirminio pripažinimo metu finansinis įsipareigojimas pripažįstamas
tuomet, kai Bendrovė tampa priemonės sutarties sąlygų šalimi.
Finansiniai įsipareigojimai suskirstomi į dvi grupes pagal tai, kaip
jie yra vertinami:
a) finansiniai įsipareigojimai, kurie vėlesniais laikotarpiais vertinami
amortizuota savikaina;
b) finansiniai įsipareigojimai, kurie vėlesniais laikotarpiais vertinami
tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar
nuostoliais.

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas.
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra sudengiami tada
ir tik tada, kai Bendrovė turi teisiškai įgyvendinamą teisę įskaityti
sumas ir ketina jas sudengti arba realizuoti turtą ir taip sudengti
įsipareigojimą.
Finansinio turto vertės sumažėjimas. Amortizuota savikaina
vertinamo finansinio turto vertės sumažėjimo nuostoliai yra įvertinami pagal tikėtinų kredito nuostolių (TKN) modelį. Kredito nuostoliai vertinami kaip visų grynųjų pinigų nuostolių dabartinė vertė
(skirtumas tarp pinigų srautų, kuriuos Bendrovė turi pagal sutartį,
ir pinigų srautus, kuriuos tikisi gauti). TKN yra diskontuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų normą.

Finansinis įsipareigojimas yra klasifikuojamas kaip vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuos-
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2. Svarbios apskaitos politikos
priemonės (tęsinys)

Prekybos ir kitos gautinos sumos. Pirminio pripažinimo metu
prekybos ir kitos gautinos sumos pripažįstamos sandorio kaina, o
vėlesniais laikotarpiais vertinamos amortizuota savikaina.

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė perskaičiuoja ir registruoja tikėtinų kredito nuostolių atidėjinį nuostoliams atsižvelgdama į praeities įvykius, dabartines rinkos sąlygas ir ateities
perspektyvas. Bendrovė taiko supaprastintą metodą tikėtiniems
galiojimo laikotarpio kredito nuostoliams galiojimo laikotarpiu apskaičiuoti ir tam naudoja atidėjinių matricą visoms prekybos gautinoms sumoms ir kitoms gautinoms sumoms. Siekiant apskaičiuoti
tikėtinus kredito nuostolius naudojant atidėjinių matricą, prekybos
gautinos sumos ir kitos gautinos sumos suskirstomos į atskiras
grupes pagal bendras kredito rizikos ypatybes. Kiekvienos grupės
sumos analizuojamos pagal pradelstų dienų skaičių. Kiekvieno
finansinio periodo pabaigoje Bendrovė įvertina, ar nuo pirminio
pripažinimo reikšmingai nepasikeitė finansinės priemonės kredito
rizika.

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos. Pirminio pripažinimo
metu prekybos ir kitos mokėtinos sumos pripažįstamos tuomet,
kai Bendrovė tampa sutarties sąlygų šalimi. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos iš pradžių vertinamos tikrąja verte, pridedant tiesiogiai susijusias sandorio išlaidas.

Bendrovė laikosi prielaidos, kad didžiausia rizika įsipareigojimų neįvykdymui atsiranda tuomet, kai mokėtinos sumos yra neapmokėtos daugiau nei 120 dienų nuo apmokėjimo termino.
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė įvertina, ar
finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertė yra sumažėjusi. Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, kai įvyko vienas
ar daugiau įvykių, turinčių neigiamą poveikį numatomiems būsimiems finansinio turto pinigų srautams. Toliau pateikti kriterijai,
pagal kuriuos Bendrovė nustato, ar yra objektyvių įrodymų, kad
dėl vertės sumažėjimo buvo patirtas nuostolis:
• kai pateikta kitos sandorio šalies finansinė informacija atskleidžia jos patiriamus finansinius sunkumus;
• kai yra sutarties pažeidimas, pvz., įsipareigojimų nevykdymas
arba mokėjimų pradelsimas;
• kita sandorio šalis svarsto apie bankrotą arba ruošiasi imtis finansinio reorganizavimo priemonių;
• neigiamai pasikeičia kitos sandorio šalies mokumo statusas dėl
nacionalinės ar vietinės ekonomikos sąlygų pokyčių, kurie turi
įtakos kitai sandorio šaliai;
• dėl blogėjančių rinkos sąlygų žymiai sumažėja užstato vertė, jei
tokia yra.
Nuostoliai dėl finansinio turto, įvertinto amortizuota savikaina, yra
atimami iš bendros tokio turto vertės.
Bendroji finansinio turto apskaitinė vertė nurašoma, kai Bendrovė neturi pagrįstų lūkesčių susigrąžinti visą turtą ar jo dalį. Negrąžintinas turtas nurašomas pagal pripažintą vertės sumažėjimą, jei
buvo atlikti visi būtini veiksmai turtui atgauti ir nustatyta nuostolio
suma. Anksčiau nurašytos ir vėlesniais laikotarpiais atgautos sumos įtraukiamos į nuostolių dėl nuvertėjimų straipsnį Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Išvestinės finansinės priemonės. Bendrovė per 2019 m. išvestinių finansinių priemonių neturėjo.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose ir kasose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą.
Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių
rizika yra labai nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko sąskaitose bei kasose, indėliai einamosiose sąskaitose
ir kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos.
Finansinės garantijos. Finansinės garantijos sutartis – sutartis,
įpareigojanti Bendrovę atlikti konkrečius mokėjimus sutarties turėtojo nuostoliams atlyginti, kuriuos turėtojas patiria dėl to, kad
nurodytas skolininkas laiku nesusimoka pagal pradines arba pakeistas skolos priemonės sąlygas. Finansinės garantijos pirminio
pripažinimo metu parodomos tikrąja verte, kuri įprastai parodo
gautas mokėtinas sumas.
Nuoma. Nuoma - sutartis arba sutarties dalis, už atlygį suteikianti
teisę tam tikrą laikotarpį naudoti turtą (nuomojamą turtą). Sutartis
yra nuomos sutartis arba apima nuomą, jeigu už atlygį ji suteikia
teisę kontroliuoti nustatyto turto naudojimą tam tikrą laikotarpį.
Nuomininkas
Bendrovė vertina kiekvieną sutartį dėl galimų nuomos elementų.
Jeigu sutartis yra nuomos sutartis arba apima nuomą, Bendrovė
kiekvieną sutarties nuomos komponentą apskaito kaip nuomą
atskirai nuo sutarties ne nuomos (paslaugos) komponentų.
Bendrovė netaiko nuomos pripažinimo nuostatų trumpalaikei
nuomai (nuomos sutartims iki vienerių metų), ir nuomai, kurios
nuomojamo turto vertė yra maža (kompiuteriai, telefonai, spausdintuvai, baldai ir pan.). Sprendžiant ar turto vertė yra maža, Bendrovė vertina kiekvieną turto vienetą atskirai. Sprendžiant ar turto vertė yra maža, nuomos mokesčiai per visą nuomos laikotarpį
nėra vertinami. Mažos vertės turtu yra laikomas turtas, kurio vertė
yra iki 4 tūkst. eurų. Visam nematerialiajam turtui nuomos pripažinimo nuostatų Bendrovė netaiko. Tokiam turtui Bendrovė taiko
38-ojo TAS “Nematerialusis turtas” nuostatas.
Bendrovė nuomos pradžios datą pripažįsta naudojimo teise valdomą turtą ir nuomos įsipareigojimą Finansinės būklės ataskaitoje.
Pradžios datą Bendrovė naudojimo teise valdomą turtą įvertina
savikaina. Po pradžios datos naudojimo teise valdomas turtas yra
vertinamas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus
vertės sumažėjimo nuostolius, ir koregavimą dėl bet kokio įsipareigojimo pakartotinio vertinimo.

14

UAB „LG KELEIVIAMS“ Įmonės kodas 305052228, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva
FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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Pradžios data Bendrovė vertina nuomos įsipareigojimą tai datai
nesumokėtų nuomos mokesčių dabartine verte. Nuomos mokesčiai turi būti diskontuojami naudojant nuomos sutartyje numatytą
palūkanų normą, jei tą normą galima lengvai nustatyti. Jeigu tos
normos negalima lengvai nustatyti, Bendrovė naudoja nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą. Nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą Bendrovė užfiksuoja kiekvienų
metų pradžioje ir naudoja ją visoms tais metais naujai pasirašytoms sutartims ir sutartims, kurių sąlygos (ne visos, o tik dėl kurių
turi būti atliktas nuomos įsipareigojimo pakartotinis vertinimas)
per tuos metus keitėsi. Nuomos įsipareigojimo pakartotinis įvertinimas vyksta, jei pinigų srautai keičiasi pagal nuomos pradines
sąlygas, pavyzdžiui, jei nuomos laikotarpio pasikeitimai ar nuomos
mokėjimai keičiasi remiantis indeksu ar palūkanų norma. Pakeitimai, kurie nebuvo pradinės nuomos sutarties sąlygos, yra nuomos
pakeitimai.
Nuomotojas
Finansinė nuoma. Pradžios datą Bendrovė finansinės būklės ataskaitoje pripažįsta finansinės nuomos būdu išnuomotą turtą ir pateikia jį kaip gautiną sumą, lygią grynųjų investicijų į nuomą sumai.
Grynosioms investicijoms į nuomą įvertinti Bendrovė naudoja
nuomos sutartyje numatytas palūkanas. Subnuomos atveju, jeigu
subnuomos sutartyje numatytos palūkanų normos negalima lengvai nustatyti, grynosioms investicijoms į subnuomą įvertinti Bendrovė, kaip tarpinis nuomotojas naudoja diskonto normą, naudojamą pagrindinei sutarčiai (pakoreguotą pagal bet kokias pirmines
tiesiogines išlaidas, susijusias su subnuoma). Pirminės tiesioginės
išlaidos įtraukiamos į pirminį grynųjų investicijų į nuomą vertinimą
ir sumažina per nuomos laikotarpį pripažįstamų pajamų sumą.
Nuomos sutartyje numatyta palūkanų norma nustatoma taip, kad
pirminės tiesioginės išlaidos automatiškai įtraukiamos į grynųjų investicijų į nuomą sumą; atskirai jos nepridedamos.
Finansines pajamas per nuomos laikotarpį Bendrovė pripažįsta
remdamasi metodu, kuris parodo Bendrovės grynųjų investicijų
į finansinę nuomą pastovią periodišką grąžos normą. Bendrovė
atima su laikotarpiu susijusius nuomos mokesčius iš bendrųjų investicijų į nuomą, kad laipsniškai sumažintų tiek pagrindines, tiek
neuždirbtas finansines pajamas.
Veiklos nuoma. Bendrovė pripažįsta nuomos mokesčius, susijusius su veiklos nuoma, pajamomis pagal tiesinį metodą.
Išlaidas (įskaitant nusidėvėjimą), patirtas uždirbant su nuoma susijusias pajamas, Bendrovė pripažįsta sąnaudomis. Pirmines tiesiogines išlaidas, patiriamas gaunant veiklos nuomos teisę, Bendrovė
įskaičiuoja į nuomojamo turto balansinę vertę ir pripažįsta tas išlaidas nuomos laikotarpio sąnaudomis tuo pačiu pagrindu, kaip ir
nuomos pajamas. Bendrovė apskaito veiklos nuomos pakeitimą
kaip naują nuomą nuo pakeitimo įsigaliojimo datos ir iš anksto sumokėtus ar sukauptus nuomos mokesčius, susijusius su pradine
nuoma, laiko naujos nuomos mokesčių dalimi.
Pelno mokesčiai. Pelno mokesčiai pateikti finansinėse ataskaitose pagal teisės aktus, kurie galiojo ar iš esmės galiojo ataskaitinio
laikotarpio pabaigos dieną. Pelno mokestis apima dabartinį mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį ir yra pripažįstamas Pelno (nuosto-

lių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, išskyrus atvejus, kai minėti
mokesčiai pripažįstami kitose bendrosiose pajamose ar tiesiogiai
nuosavybėje, nes jie susiję su sandoriais, kurie yra pripažįstami
kartu ar kitu laikotarpiu kitose bendrosiose pajamose ar tiesiogiai
nuosavybėje.
2019 m. Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio
tarifas – 15 proc.
Ataskaitinio laikotarpio mokesčiai – numatoma sumokėti mokesčių institucijoms arba atgauti iš mokesčių institucijų suma, atsižvelgiant į per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius gautą apmokestinamąjį pelną arba nuostolius. Apmokestinamasis pelnas arba
pajamos grindžiamos įverčiais, jei finansinės ataskaitos patvirtinamos prieš pateikiant susijusias pajamų deklaracijas. Mokesčiai, neįskaitant pelno mokesčio, parodomi veiklos sąnaudose.
Finansinės apskaitos tikslais, atidėtieji mokesčiai pateikiami taikant balanso įsipareigojimų metodą mokesčių nuostoliams irtrumpalaikiams skirtumams, atsirandantiems tarp įsigyto turto,
įsipareigojimų bei jų apskaitinių verčių ir mokesčių bazių, perkelti.
Vadovaujantis atleidimo nuo pirminio pripažinimo nuostatomis,
atidėtųjų mokesčių turto ar įsipareigojimų sandorių, išskyrus verslo jungimus, laikinieji skirtumai nėra parodomi pirminio pripažinimo metu, jei sandoris neturi įtakos nei apskaitos, nei apmokestinamajam pelnui. Atidėtųjų mokesčių balansas apskaičiuojamas
taikant galiojančias arba iš esmės galiojančias mokesčių normas
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie numatomi taikyti ataskaitiniu laikotarpiu, kai bus panaikinti laikinieji skirtumai arba bus
pasinaudota mokesčių nuostolių perkėlimu. Atidėtojo mokesčio
turtas, susijęs su išskaitomaisiais laikinaisiais skirtumais, turi būti
parodytas tiek, kiek yra tikėtina, kad bus gauta apmokestinamojo
pelno panaikinti laikinuosius skirtumus arba kurį bus galima panaudoti išskaitant laikinąjį skirtumą.
Atidėtojo mokesčio turtas ir atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
užskaitomi tada ir tik tada, kai yra pagal įstatymą įgyvendinama
teisė užskaityti ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtą ataskaitinio
laikotarpio mokesčių įsipareigojimu ir kai yra atidėtojo mokesčio
turto ir atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų, susijusių su pelno mokesčiais, nustatytais tos pačios mokesčių institucijos tam pačiam
apmokestinamam ūkio subjektui arba skirtingiems apmokestinamiems ūkio subjektams, kurie ketina padengti grynuosius ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimus. Atidėtojo mokesčio
turtas ir atidėtojo mokesčio įsipareigojimai gali būti užskaitomi
atskirai kiekvienoje įmonėje.
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio normą, kuri bus taikoma tais metais, kuriais numatoma šiuos laikinus skirtumus padengti arba apmokėti,
remiantis mokesčio normomis (ir mokesčių įstatymais), kurios yra
ar bus patvirtintos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Atidėtojo
mokesčio turtas ir įsipareigojimai atspindi mokestines pasekmes,
kurių Bendrovė tikisi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekdama
apmokėti ar padengti savo turtą ar įsipareigojimus.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje
ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose.
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Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus
nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu Bendrovė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai
susidarė, išskyrus atvejus, kai Bendrovė veiklos nebetęsia dėl nuo
jos nepriklausančių priežasčių. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir
(arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami
5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno.
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus nuo 2014 m. keliamų veiklos
mokestinių nuostolių suma galima dengti ne daugiau nei 70 proc.
apmokestinamojo pelno.
Atsargos. Atsargos įvertinamos įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, o toliau apskaitomos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Grynoji
realizacinė vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastinėms
verslo sąlygoms, atėmus gamybos užbaigimo ir galimas pardavimo
išlaidas. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų savikaina
yra mažinama nuolaidomis ir nukainojimais, gautais iš tiekėjų ataskaitiniu laikotarpiu, bei taikoma atsargoms laikomoms sandėlyj Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
Paprastosios akcijos. Paprastosios akcijos yra klasifikuojamos
kaip įstatinis kapitalas. Naujų akcijų arba pasirinkimo sandorių
išleidimui tiesiogiai priskirtinos sąnaudos, atėmus mokesčius, apskaitomos nuosavybėje, mažinant gautas įplaukas. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Jeigu akcijų
emisijos kaina viršija nominaliąją vertę, skirtumas tarp emisijos kainos ir nominaliosios vertės apskaitomas kaip akcijų priedai.
Nuosavas kapitalas. Nuosavas kapitalas ir su nuosavu kapitalu
susiję rezervai apskaitoje pateikiami pagal tipą, vadovaujantis teisės aktais ir Bendrovės įstatais.
Bendrovės nuosavas kapitalas yra turto vertė, atėmus visų įsipareigojimų vertę. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
• įstatinis kapitalas – įstatinis kapitalas yra akcininkų apmokėtas
nuosavas kapitalas, apskaitomas nominaliąja verte, remiantis
Bendrovės įstatais ir įregistravimu Registrų centre;
• akcijų priedai – akcijų priedai formuojami kaip emisijos vertės
perteklius, viršijantis akcijų nominaliąją vertę, sumažintą emisijos sąnaudomis;
• privalomasis rezervas – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus į privalomąjį rezervą privaloma pervesti 5 % grynojo pelno
kasmet, kol rezervas pasieks 10 % įstatinio kapitalo. Privalomojo
rezervo negalima paskirstyti kaip dividendų, jis formuojamas būsimiems nuostoliams padengti;
• kiti rezervai – kiti rezervai sudaromi remiantis akcininko sprendimu nurodytu tikslu;
• nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Atidėjiniai. Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio
praeityje 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. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvienos finansinės būklės
ataskaitos sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, kai laiko poveikis pinigų vertei
yra reikšmingas, atidėjinio suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės
įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą,
yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos.
Išmokos darbuotojams. Bendrovė neturi nustatytų išmokų darbuotojams ir darbuotojų skatinimo planų bei apmokėjimų, susietų
su akcijomis. Su pensija susijusius įsipareigojimus prisiima valstybė. Trumpalaikės išmokos darbuotojams pripažįstamos kaip einamosios sąnaudos laikotarpiu, kai darbuotojai suteikia paslaugas.
Išmokos apima atlyginimus, socialinio draudimo įmokas, premijas,
mokamas atostogas ir kt. Ilgalaikių išmokų darbuotojams Bendrovė neturi.
Atidėjiniai pensijų išmokoms. Kiekvienas darbuotojas, išeidamas iš darbo prasidėjus pensiniam amžiui, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę gauti 2 mėnesinių atlyginimų dydžio
išmoką. Anksčiau patirtos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis
Pelno (nuostolių) ataskaitoje iš karto, kai toks įsipareigojimas yra
įvertinamas. Dėl išmokų sąlygų pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai pripažįstami iš karto. Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio vieneto
metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje
ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitų
sudarymo datai. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų
vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia
valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į
numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami kitose bendrosiose pajamose.
Todėl toms galimoms išmokoms yra sudaromi atidėjiniai. Aktuariniai skaičiavimai yra atlikti siekiant įvertinti tokių pensinių išmokų
įsipareigojimą.
Premijų planai. Bendrovė pripažįsta įsipareigojimą ir premijų
sąnaudas, kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba praeityje buvo
taikoma praktika, sukūrusi konstruktyvų įsipareigojimą.
Pajamų pripažinimas. Bendrovė pripažįsta pajamas tuo laiku
ir tokia apimtimi, kad pažadėtų prekių ar paslaugų perdavimas
klientams parodytų sumą, kuri atitinka atlygį, kurį Bendrovė tikisi
gauti mainais už tas prekes ar paslaugas. Bendrovė atsižvelgia į
sutarties sąlygas ir į visus svarbius faktus bei aplinkybes. Tuo tikslu
pajamos Bendrovėje pripažįstamos naudojant 5 žingsnių modelį:
1 žingsnis – sutarčių su klientu identifikavimas.
Sutartimi pripažįstamas susitarimas tarp dviejų ir (arba) daugiau
šalių (priklauso nuo pirkimo arba pardavimo sąlygų), kuriuo sukuriamos įgyvendintinos teisės ir įsipareigojimai. Sutartis pripažįstama tik tuo atveju, kai yra tenkinami šie kriterijai:
• šalys sutartį patvirtino (raštu, žodžiu ar pagal kitą įprastą verslo praktiką) ir yra įsipareigojusios vykdyti sutartimi numatytas
prievoles;
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veiklos įsipareigojimui. Veiklos įsipareigojimas gali būti įvykdomas
tam tikru momentu arba per tam tikrą laiką.

• yra galimybė identifikuoti mokėjimo sąlygas, numatytas už perduotinas prekes ir (arba) paslaugas;

Pajamos pripažįstamos, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą,
ir kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę
naudą ir kiekvienam pajamų tipui, kaip aprašyta žemiau, buvo įvykdyti konkretūs kriterijai. Bendrovė remiasi istoriniais rezultatais,
atsižvelgdama į kliento tipą, sandorio tipą ir kiekvieno susitarimo
ypatybes.

• sutartis yra komercinio pobūdžio;

Bendrovės generuojamos pagrindinės veiklos pajamos apima:

• yra tikimybė gauti atlygį mainais už prekes ir (arba) paslaugas,
kurios bus perduotos klientui.

• Keleivių vežimo pajamos;

• yra galimybė identifikuoti kiekvienos šalies teises dėl perduotinų
prekių ir (arba) paslaugų;

Sutartys su klientu gali būti sujungiamos ar atskiriamos į kelias sutartis, išlaikant buvusių sutarčių kriterijus. Toks sujungimas arba
atskyrimas laikomas sutarties keitimu.
2 žingsnis – veiklos įsipareigojimų sutartyse identifikavimas.

• Kitos pajamos.
Keleivių vežimo pajamos
Keleivių vežimo pajamas. Keleivių pajamos atspindi gautas iš keleivių, bagažo ir pašto vežimo pajamas.

Sutartimi įtvirtintas pasižadėjimas perduoti prekes ir (arba) paslaugas klientui. Jeigu prekes ir (arba) paslaugas galima išskirti, įsipareigojimai pripažįstami atskirai. Kiekvienas įsipareigojimas identifikuojamas vienu iš dviejų būdų:

Kitos pajamos

• prekė ir (arba) paslauga yra atskira;

2019 m. Bendrovė pajamų neturėjo.

• atskirų prekių ir (arba) paslaugų, kurios iš esmės yra vienodos ir
perduodamos klientui pagal vienodą modelį, rinkinys.

Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos
vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį
laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos
pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį,
kada buvo patirtos.

3 žingsnis – sandorių kainos nustatymas.
Sandorio kaina gali būti fiksuota, kintama arba abiejų tipų kartu.
Sandorio kaina yra lygi sutartyje numatytai atlygio sumai, kurią
Bendrovė tikisi gauti mainais už pirkėjui perduodamas prekes ar
paslaugas. Bendrovės sudarytuose sandoriuose taikomos fiksuotos kainos tiek tęstinio pobūdžio paslaugoms, tiek paslaugoms,
atliekamoms tam tikru momentu. Sandorio kainą gali sudaryti
fiksuota pirkėjo sumokėto atlygio suma, tačiau kartais ji taip pat
gali apimti kintamą atlygį. Sandorio kaina taip pat koreguojama
atsižvelgiant į pinigų laiko vertę, jeigu sutartis apima reikšmingą
finansavimo komponentą, taip pat atsižvelgiant į bet kokį pirkėjui
mokėtiną atlygį. Bendrovė taiko šiuos pardavimo kainos skaičiavimo metodus: pakoreguotas rinkos vertinimo metodas, tikėtinų
sąnaudų ir pelno maržos metodas bei likutinės vertės metodas.
Panašūs sandoriai vertinami vienodai.
4 žingsnis - sandorių kainos priskyrimas veiklos įsipareigojimams.
Įprastai Bendrovė priskiria sandorio kainą kiekvienam veiklos įsipareigojimui, remdamasi kiekvienos pagal sutartį įsipareigotos
perduoti prekės ar paslaugos santykinėmis atskiromis pardavimo
kainomis. Jei duomenys apie atskiras pardavimo kainas nėra stebimi rinkoje, ūkio subjektas atlieka jos įvertinimą.
5 žingsnis – pajamų pripažinimas, kai Bendrovė (į)vykdo veiklos įsipareigojimus.
Bendrovė pripažįsta pajamas tada, kai ji įvykdo veiklos įsipareigojimą perduodama įsipareigotas prekes ar paslaugas pirkėjui (t.y.
tada, kai pirkėjas įgyja minėtų prekių ar paslaugų kontrolę). Pripažįstama pajamų suma yra lygi sumai, kuri priskirta įvykdytam

Kitos pajamos apima pajamas, kurios pripažįstamos įvykus sandoriui.

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Finansinės veiklos
pajamas sudaro palūkanų pajamos. Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, taikant apskaičiuotų palūkanų normos
metodą. Finansinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos.
Skolinimosi sąnaudos, kurios nėra tiesiogiai priskirtinos kapitalizavimo kriterijus atitinkančio turto įsigijimui ar pasigaminimui, yra
pripažįstamos Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, remiantis apskaičiuotų palūkanų normos metodu. Valiutos kurso pasikeitimo teigiama ar neigiama įtaka Pelno (nuostolių) ir kitų
bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikiama grynąja verte.
Neapibrėžtasis turtas ir įsipareigojimai. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su verslo jungimais.
Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai
tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti,
yra labai maža. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nėra
pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose
tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė
nauda.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Tai įvykiai,
kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį
finansinės būklės ataskaitos dieną. Koreguojantys įvykiai finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai yra reikšmingi.
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Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

3. Finansiniai instrumentai ir rizikų
valdymas
Finansiniai instrumentai. Tikroji vertė. Pagrindiniai Bendrovės finansiniai instrumentai, neapskaityti tikrąja verte yra
prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei pinigai. Bendrovės vadovybės nuomone, šių finansinių instrumentų likutinės vertės yra artimos jų tikrosioms vertėms.

Finansinių instrumentų tikroji vertė yra vertė, už kurią vertinimo
dieną dabartinėmis rinkos sąlygomis būtų parduodamas turtas
arba perleidžiamas įsipareigojimas pagal sandorį pagrindinėje
(arba palankiausioje) rinkoje, nepriklausomai nuo to, ar ši kaina
tiesiogiai stebima, ar nustatoma taikant vertinimo metodiką.

Bendrovės finansinius instrumentus pagal jų rūšis sudarė:
2019 06 30

2018 12 31

Finansinis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

139

-

Iš viso

139

-

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

-

-

Iš viso

-

-

Finansiniai įsipareigojimai

Tikroji vertė skirstoma pagal hierarchiją, kuri atskleidžia naudotų
pradinių įvertinimo duomenų reikšmingumą. Tikrosios vertės hierarchijoje yra šie lygiai:
1 lygis – aktyviose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose
nustatytos kainos (nepakoreguotos);
2 lygis – kiti pradiniai duomenys, išskyrus į 1 lygį įtrauktas nustatytas turto arba įsipareigojimų kainas, kurios stebimos tiesiogiai
(t. y. kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. išvestos iš kainų);
3 lygis – turto ir įsipareigojimų pradiniai duomenys, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi pradiniai duomenys).
Toliau yra pateiktas finansinių instrumentų verčių palyginimas:
Apskaitinė
vertė
2019 06 30
Iš viso

Apskaitinė
vertė
2018 12 31

Tikroji vertė
2019 06 30
1 lygis

2 lygis

3 lygis

Iš viso

Tikroji vertė
2018 12 31
1 lygis

2 lygis

3 lygis

Finansinis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

139

139

-

-

-

-

-

-

Iš viso

139

139

-

-

-

-

-

-

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

-

-

-

-

-

-

-

-

Iš viso

-

-

-

-

-

-

-

-

Finansiniai įsipareigojimai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tai piniginės lėšos, kurių vertė
yra artima jų tikrajai vertei.

Gautinos, mokėtinos sumos. Trumpalaikių iš pirkėjų gautinų
sumų, trumpalaikių prekybos skolų apskaitinė vertė yra artima jų
tikrajai vertei.
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Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

3. Finansiniai instrumentai ir rizikų
valdymas (tęsinys)
Rizikų valdymas. Bendrovė susiduria su neapibrėžtumu dėl
išorinių ir vidinių veiksnių, identifikuoja veiklos rizikas (strategines,
finansines, veiklos bei atitikties), iš anksto vertina jų poveikį bei tikimybę ir siekia bent iš dalies jas sumažinti.
Bendrovė šiuo metu iš esmės nesusiduria su finansinėmis
rizikomis.
Kredito rizika. Kredito rizika kyla dėl pinigų bankuose.
Kredito rizika – tai rizika, kad Bendrovė patirs finansinių nuostolių,
jei kita šalis neįvykdys sutartyse numatytų įsipareigojimų.
Pinigai ir jų ekvivalentai susideda iš grynųjų pinigų ir pinigų banko
sąskaitose, todėl su jais susijusi kredito rizika yra minimali. Bendrovės turimiems piniginiams ištekliams taikomas diversifikavimo principas, lėšos laikomos bankuose, kuriems suteiktas ne
mažesnis kaip BBB-/Baa3 tarptautinis kredito reitingas.
2019 06 30

Kapitalo valdymas. Kapitalo valdymo politikos tikslas - palaikyti
pakankamą nuosavo kapitalo dalį tam, kad būtų pateisintas investuotojų, kreditorių ir rinkos pasitikėjimas bei plečiamas verslas
ateityje.
Remiantis LR akcinių bendrovių įstatymu, uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkst. eurų,
o nuosavas kapitalas ne mažesnis kaip 50 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio.
Bendrovės vadovybė kontroliuoja, kaip laikomasi LR akcinių bendrovių įstatymu nuostatų, nurodančių, kad, jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo dienos,
kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo
sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų šio Įstatymo 59 str. 10 d. 2 p. ir 11 d.
Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per
6 mėn. nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie
susidariusią padėtį

2018 12 31

Aa2,AA kredito reitingas

139

-

Iš viso

139

-

Nors ekonominės aplinkybės gali turėti įtakos įsiskolinimų atgavimui, Bendrovės vadovybės nuomone, Bendrovei negresia reikšminga rizika patirti nuostolius, kurie viršytų jau apskaitytą vertės
sumažėjimą.
Likvidumo rizika. Likvidumo rizika – tai rizika, kad suėjus terminui Bendrovė nepajėgs įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų.
Rizikos valdymas užtikrina, Bendrovė visuomet turės pakankamai
likvidaus turto ir gebės laiku vykdyti turimus įsipareigojimus. Likvidumo ir mokumo rizikos valdymas yra susijęs su pinigų srauto planavimu ir kontrole bei nenumatytų įvykių, kurie gali daryti neigiamą įtaką pinigų srautams ir kelti grėsmę mokumui bei likvidumui,
prognozavimu. Likvidumo ir mokumo rizika yra vertinama stebint
ir analizuojant santykinius likvidumo bei mokumo rodiklius, pagal
kuriuos vertinama tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių įsipareigojimų
būklė ir pinigų srautų valdymo efektyvumas. Remiantis Bendrovės
standartine politika, tiekėjų mokėjimo terminas yra 45 dienos.
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4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

2019 06 30

2018 12 31

Pinigai banke

139

-

Iš viso

139

-

5. Įstatinis kapitalas
Bendrovės vienos akcijos nominalioji vertė – 1 tūkst. eurų. Įstatinio kapitalo pokytis pateiktas lentelėje:

Įstatinis kapitalas

Akcijų skaičius, vnt.

Pasirašytas akcinis kapitalas
2018 m. gruodžio 31 d.
Padidėjo
Sumažėjo
2019 m. birželio 30 d.

-

-

150

150

-

-

150

150

150

150

-

-

150

150

Kapitalo struktūra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pagal akcijų rūšis
Paprastosios akcijos
Privilegijuotosios akcijos
Iš viso

2019 m. vasario 28 d. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ įsteigė bendrovę
UAB „LG Keleiviams“. Bendrovės įstatinis kapitalas suformuotas
išleidus 150 paprastųjų akcijų ir yra lygus 150 tūkst. eurų, kurių
kiekvienos nominali vertė lygi 1 tūkst. eurų.

7. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

6. Rezervai

8. Susijusių šalių sandoriai

Privalomasis rezervas. Privalomasis rezervas yra privalomas pagal
įstatymus. Į šį rezervą privaloma kiekvienais metais pervesti ne
mažiau kaip 5 proc. paskirstytino pelno apskaičiuoto pagal Lietuvos Akcinių Bendrovių įstatymą iki tol, kol jis pasieks 10 proc. bendrovės akcinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti naudojamas būsimiems nuostoliams padengti. 2019 m. I pusmetį Bendrovės privalomas rezervas
nėra suformuotas.

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant
finansinius ir veiklos sprendimus.

Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo.
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9. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui
AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdyba 2019 m. rugpjūčio 6 d. pritarė
sprendimui perkelti Keleivių vežimo direkcijos veiklą geležinkelių
transportu į Bendrovę.
2019 m. liepos 15 d. nustatyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomos pirmiau paminėtos veiklos, kaip savarankiško turtinio komplekso, verslo rinkos vertė, kuri sudarė 156 087 tūkst. eurų.
Priėmus reikalingus apskaitos ir techninius sprendimus, bei
2019 m. rugpjūčio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Bendrovei
pasirašius preliminarų verslo perleidimo priėmimo – perdavimo
aktą, Keleivių vežimo direkcijos veikla geležinkelių transportu nuo
2019 m. rugsėjo 1 d. perkelta į Bendrovę, perimant visas teises ir
įsipareigojimus, susijusius su perkelta veikla.
Šiuo metu yra vykdomas Bendrovės įstatų naujos redakcijos įregistravimo procesas. Bendrovės įstatinis kapitalas bus padidintas
156 087 tūkst. eurų.
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