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AB

,,Įnvalda privatus kapitalas" akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome AB ,,lnvalda privatus kapitalas" (toliau _ jmonė)finansinių ataskaitų auditą. lmonės
finansines ataskaitas sudaro:

o
.
o
o
o

2018 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ir krtų bendrųjų pajamų ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pinigų srautŲ ataskaita, ir
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, jskaitant reikšmingų apskaitos metodų SantraUką.

jmonės 20'l8 m.
Mūsų nuomone, pridėtos finansines ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie
ir pinigų
rezultatus
veiklos
pasibaigusių
finansinius
metų
grrodzir 3'l d. finansinę būklę ir tą dieną
priimtus
Europos
taikyti
standartus,
šrautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
Sąjungoje.
Pagrindas nuomonei pareikšti

_TAS). Mūsų atsakomybė pagal Šiuos
Auditą atlikome pagaltarptautinius audito standartus (toliau
standirtus išsamiaįapibūdinta šios ršvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė uŽ finansinių
ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo lmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos
_
ir
standartį valdytos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau TBESV kodeksas)
jstatymo
su
auditu
susijusius
reikalavimus,
Lietuvos RespubIikos f inansinių ataskaitų audito
Lietuvos Respubliko1e. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos iinansinių ataskaitų audito 1statymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti'
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
parengimą
Vadovybė yra atsakinga uŽ Šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą,
priimtus
taikyti
standartus,
atskaitomybės
f
inansinės
pagal
tarptautinius
ir teisingą pateikimą
Europoš šąjungoje, ir torią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskattoms parengti be reikšmingų iŠkraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė prrvalo jvertinti lmonės gebėjimą tęsti veik|ą ir atskleisti
(1ei butina) dalykus, susijusius su veiklos tęStinUmU ir veiklos tęStinUmo apskaitos principo taikymu,
realių
i3skyrus tuos atvejus. kii vadovybė ketina likviduoti lmonę ar nutraukti veiklą arba neturr kitų
alternatyvų, tik taip pasielgti.
UŽ valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti įmonės

f

inansinių ataskaitų rengimo procesą.

jmonė ir
@2o19.,KPMG Baltics", UAB. yra Lietuvos ribotog atsakomybės
įĖvG jmonių na.ių, priklausančių Šveicari|os imonei
"'*iūJrĮ.."
,,Ki,MG lnt"rnįtion.l cooperativė" {,,KPMG lnternational"), tinklo narė'
Visos lēi9ėŠ saugomos.

Imoį}s kodas:

i'VM mokėtojo

1 1

1494971

kodas: LT1'14949716

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar fįnansines ataskaitos kaip visuma nėra
reikŠmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir iŠleisti auditoriaus iŠvadą, kurio1e pateikiama
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas _ tai aukŠto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
pagal TAS.
reikšmingą iškraipymą, ieigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas
jeigu
pagrjstai
galima
reikŠmingais,
laikomi
lskraipyriai. kurie gali-aisiūstidėlapgaulės ar klaidos,
jtakos
sprendimams,
ekonominiams
jie
Vartotojų
gali turėti didelės
nUmatyti, kad atskįai ar kartu
prirmamiems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.
At|ikdamiauditą pagalTAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

inansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų
pakankamų
riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką j tokią riziką rr surenkame
apgaulės
dėl
iškraipymo
pagrĮsti.
ReikŠmingo
jrodymų
mūsų nuomonei
tintu.ų audiįo
neaptikimo rizikayra didesnė nei reikšmingo iŠkraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klasto1imas, tyčinis praleidimas. kIaidingas aiŠkinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

o

tam, kad galėtume suplanuoti
Įgyjame SUpratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles
ne tam, kad galėtume pareikŠti
procedūras,
tačiau
įįnkreeiomis aplinkybemis tinkamas audito
nUomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą'

r

atliktų apskaitinių Vertinlmų bei
]vertrname taikomų apskaitos metodų tinkamUmą ir vadovybės
su jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

o

Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėŽtumas, dėikurio gali kilti reikšmingų abejonių dėllmonės gebėjimo tęstiveiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibreŽtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmesjj susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, 1eigu tokių
nepakanka, turime modifikuoti SaVo nuomonę. Mūsų iŠvados yra pagrjstos audito
atskleidimų-kuriuos
jrodymais,
surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau bŪsimi jvykiai ar sąlygos gali
lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

o

lvertiname bendrą f inansinių ataskaitų pateikimą, Struktūrą
ar f inansinės" ut.įk.ito.e pateikti pagrindŽiantys sandoriai
pateikimo koncepciją.

Nustatome

ir jvertiname

f

ir turinj, jskaitant

atskleidimus,

ir tai,

ir jvykiai taip, kad atitiktų teiSingo

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj
trūkumus,
at|ikrmo laikį bei reikšmingus audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės
kuriuos nustatome audito metu.
,,KPMG Baltics",

B, vardu
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201B metųfinansinės ataskaitos {fūksf. eurų, jei nenurodyta kitaip)
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kodąs 303075527, ŽaĮgirio g.92, ViĮnius, Lietuva
2a18 metų finansinės ataskoitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitoip)

Finansinės būklės ataskaita
2018 m.
gruodžio
Pastaba

31 d.

2017 m.
gruodžio
31 d.

TURTAS

llgalaikis turtas
lĮgaĮaikis materiaĮusis turtas
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja Verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais
Suteiktos iĮgaĮaikės paskoĮos
Atidėtojo peĮno mokesčio turtas
llgalaikio turto iš viso

Trumpalaikis turtas
5uteiktos trumpaĮaikės paskoĮos
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai
Pinigai ir pinigų ekvivaĮentai
Trumpalaikio turto iš viso
TURTo 1Š vlso

6

7

71 899
18 460

70 755
14 799
799

801

91

7
8

170

5 927
321

ltgaĮaikės paskoĮos
Po vienų metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

Per vienus metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

TrumpaĮaikės paskoĮos
Kitos trumpaĮaikės mokėtinos sumos

Per vienus metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso

ųso

12

1Z

87

983

6 000

6 000

7 996

758

7 996
758

22330

22330

92017

53 218

90 302

3 000

34

3 000

34

2 807

5 460

159

155

5 966

s 615
5 649

2966
97

983

1G-36 pusĮapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daĮis.

6

986

9 590
95 951

54 933

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Po vienų metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

8 517

565

97

11

86 361

6 813

10

Įstatinis kapitaĮas
Akcijų priedai
Privaįomasis rezeryas
Savų akcijų supirkimo rezervas
Nepaskirstytasis peĮnas
Nuosavo kapitalo iš viso

NUosAvo KAP|TALo lR įslPARElGoJlMŲ lš

8

9

NUosAvAs KAPITALAS lR įslPARElGoJlMAl
Nuosavas kapitalas

įsipareigojimų iš viso

10

95 951

AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas'', įmonės kodas 303075527, ŽaĮgirio g. 92, ViĮnius, Lietuva
2018 metų finansinės otaskaitos (tŪkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrŲų pajamų ataskaita

Pastaba
PaĮūkanų pajamos

Dividendų pajamos

Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis
Kitos pajamos

6

lš viso

Suteiktų paskoįų nuvertėjimas
Darbo užmokestis ir sociaĮinis draudimas
Biuro ir automobiĮių nuoma bei ekspĮoatacija
Nusidėvėjimas
Profesinės pasĮaugos
Mokesčiai, išskyrus peĮno mokestį
Kitos veikįos sąnaudos

7

2018

m.

2017 m.

653

645

2 880

1 483

1 307
37

763

4 877

2907

(1 5ee)
(55e)
(132)

(1)

(s)

(5)

(13)

(31

(31)

(2 3sl

Veiklos pelnas

)

lš viso

Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš pelno mokestį
Peįno mokesčio sąnaudos

9

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas

(11

)

)

(ū731

2 526

2 134

(1e1

PaĮūkanų sąnaudos

(573)
(13e)

(17).

(8)

lš viso

16

)

(180)

(1e1)

(180)

2 33s
2

1 954
(143)

2 337

1 811

2 337

1 811

Kitos bendrosios pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) ir kitos
bendrosios pajamos iš viso

1G-36 pusĮapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daĮis.
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AB ,,lnvaĮda privatus kopitaĮas", įmonės kodas 303075527, ŽaĮgirio g' 92, ViĮnius, Lietuvo
2018 metų finonsinės ataskoitos (tūkst. eurų,

jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

įstatinis
kapitalas
Likutis 2016 m.
gruodžio 31 d.
Grynasis finansinių
metų iki 2017 m.
gruodžio 31 d.

6 000

Akcijų
priedai

Privalomasrs

rezeryas

758

7 996

Savų

akcijų
supirkimo
rezeryas

Nepaskirs-

22330

52441
't 811

peĮnas

Pelno (nuostolių)
ir kitų bendrųjų
pajamų iš viso
Dividendai
Likutis 2O17 m.
gruodžio 31 d.
Grynasis finansinių
metų iki 2018 m.
gruodžio 31 d.

tytasis
pelnas

6 000

7s8

7 996

22330

Iš

viso

89 525

1 811

1 811

1 811

(1 034)

(1 034)

53

218

90 302

peĮnas

2 337

2 337

Pelno (nuostoĮių)
ir kitų bendrųjų
pajamų iš viso

2 337

z 337

|6221

Dividendai

Likutis 2018 m.
gruodžio 31 d.

6 000

758

7 996

22330

s4

933

1G-36 pusĮapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daĮis
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(6221

92017

AB ,,Invalda privatus kopitaĮas", įmonės kodas 303075527, ŽaĮgirio g. 92, ViĮnius, Lietuvo
2018 metų finonsinės otaskaitos (tŪkst. eurų,

jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita

Pastaba
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Apmokėjimai už įsigytą finansinį turtą
ĮpĮaukos už finansinio turto pardavimą
PaskoĮų suteikimas
Sutei ktų paskoĮų susigrąžinimas

2018

m.

2017 m.

(402)
415
7
7

Gautos paĮūkanos

Gauti dividendai ir išmokėtos įaisvos įėšos
lĮgaĮaikio turto (išskyrus finansinį turtą) įsigijimas
Kitos veikįos išįaidos
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sumokėti dividendai
Gautos paskoĮos
Gautų paskoĮų grąži nimas
5umokėtos paĮūkanos

(e 241)

(7 35e)

7 002
196

4 906

3 700

3 540

(55)

(4)

856

298

143

(528)

(860)

12

7 111

3 568

12

(6 81e)

(3 313)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pinigų srautų padidėjimas

(1421

(611

(378)

(.7661

478

(468)

87

555

565

87

VaĮiutų kursų pasikeitimo įtaka pinigams ir pinigų ekvivaĮentams

Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d.

I

10_36 pusĮapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daĮis.
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kodos 303075527, ŽaĮgirio g' 92, ViĮnius, Lietuvo
2018 metų finansinės atosklitos (tŪkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija
AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas" (toĮiau - Bendrovė) yra Lietuvos RespubĮikoje registruota akcinė bendrovė,
kuri įsteigta 2O13 m. gegužės 31 d. nuoAB,,lnvaĮda" (įmonės kodas 121304349| atskyrus45,45 proc. turto,
kapitaĮo ir įsipareigojimų daįį.
Šios finansinės ataskaitos apima piĮnus finansinius Bendrovės metus, sutampančius su kaĮendoriniais 2018
metais, ir Įyginamąją2017 finansinių metų, sutampančių su kaĮendoriniais 2017 metais, informaciją.
Bendrovės įstatinį kapitaĮą sudaro z0 689 038 paprastosios vardinės 0,29 euro nominaĮiosios vertės akcijos.
Visos išįeistos Bendrovės akcijos suteikia jos savininkams vienodas teises. Bendrovės akcininkai 2018 m. ir
2017 m. gruodžio 31 d. buvo:

2017 m. gruodžio 3'l d.

2018 m. gruodžio 31 d.

p. Vytautas Bučas

p. lrena ona Mišeikienė
p. NijoĮė Pauįina Bučienė

Kiti akcininkai
lš viso:

Turimų akcijų ir
balsų skaičius
8 198 367
6217 077

o/o

39,6%
30,1%

4 234 709

20,5

2 038 885

9,8%

20 689

038

100,0

%

%

Turimų akcijų ir
balsu skaičius
8 198 367
6217 077

OT

IO

39,6

o/o

30,1

o/o

4 234 709

20,5

2 038 885

9.8%

20 689

038

o/o

100,0%

2018 m. Bendrovė nei įsigijo, nei perĮeido savų akcijų.
Bendrovė yra viena didžiausių privataus kapitaĮo bendrovių Lietuvoje, kurios tiksĮas yra vertės kūrimas per
versĮų įsieijimą ir pardavimą. Bendrovės pagrindinė veikĮa yra investavimas į Lietuvos įmones, veikiančias
baĮdų gaūybos, nekiĮnojamojo turto, žemės ūkio ir kitose srityse išskirtinai siekiant gauti kapitaĮo vertės
padidėJimo arba investicinių pajamų (dividendų bei paĮūkanų forma). Bendrovė kiekvienai patronuojamajai
jos įgyvendinimą. Bendrovė aktyviai
įmonei nustato veikĮos tiksĮus, prisideda prie strategijos kūrimo ir stebi
patronUojamŲų
įmonių vertei. lšsamus
ūaĮyvauja priimant svarbius sprendimus, turinčius įtakos
pastaboje.
pateikiamas
6
patronuojamŲų įmonių sąrašas

2. Svarbių apskaitos principų apibendrinimas
Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos Įaikantis šių pagrindinių apskaitos principų:
2.1 .

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,
priimtus taikyti Europos 5ąjungoje (TFAS)'
Finansinės ataskaitos yra pateikiamos tūkstančiais eurų, o sumos yra suapvaĮintos iki artimiausio tūkstančio,

jei kitaip nenurodyta.

Bendrovė pristatoma kaip investicinis subjektas pagaĮ 10'ąiį TFAS. Bendrovė nekonsoĮiduoja savo
patronuojamŲų įmonių ir nerengia konsoĮiduotŲų finansinių ataskaitų.
Finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo savikainos pagrindu, išskyrus finansinį turtą, apskaitomą tikrąja
verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais.
Rengiant finansines ataskaitas pagat TFAS reikaĮavimus, reikia atįikti svarbius apskaitinius vertinimus. Taip
pat ūadovybei tenka priimti sprendimus, susijusius su Bendrovės taikomais apskaitos principais. Sritys, kuriose
tenka priimti reikšmingus ir sudėtingus sprendimus, arba sritys, kuriose daromos prieĮaidos ir taikomi
apskaiĮiniai vertinimai turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, aprašytos 4_oje pastaboje. Nors šie
vertinimai remiasi vadovybės turimomis žiniomis apie esamą padėtį ar veiksmus, faktiniai rezuĮtatai gaĮiausiai
gaĮi skirtis nuo šių vertinimų.
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2.2. Naujų standartų ir jų pakeitimų bei naujų išaiškinimų taikymo įtaka finansinėms ataskaitoms
Bendrovė nuosekįiai taikė apskaitos potitiką, išdėstytą aiškinamajame rašte, visiems šiose finansinėse
ataskaitose pateiktiems Įaikotarpiams. Rengdama šias finansines ataskaitas Bendrovė pirmą kartą pritaikė
9-ojo TFAS ,,Finansinės priemonės" ir 'l5-ojo TFAS ,,Pajamos pagal sutartis su kĮientais" reikaĮavimus,
įskaitant atitinkamas kitų standartų pataisas. Perėjimo prie minėtų TFAS įtaka Bendrovės finansinei būkĮei,
finansiniams veikįos rezuĮtatams ir pinigų srautams yra paaiškinta toįiau.

Perėjimo prie 1S-ojo TFAS įtaka
1S_asis TFAS ,,Pajamos pagaĮ sutartis su kĮientais"

ir 15-ojo TFAS ,,Pajamos pagaĮ sutartis su kĮientais"

paaiškinimai (išĮeisti 2016 m.)' GaĮioja metiniams ataskaitiniams Įaikotarpiams, prasidedantiems 2018 m.
sausio'l d. arvėtiau. Šis standartas pakeičia 18-ąjįTAS ,,Pajamos" ir 11-ąiįTAs ,,Statybos sutartys".
AtsižveĮgiant į Bendrovės pajamų pobūdį, 15-asis TFAS įtakos Bendrovės finansinės būkĮės ataskaitai ir peĮno
(nuostoįių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitai 2018 m. gruodžio 31 d. neturėjo.
Perėjimo prie 9-ojo TFAS įtaka
9-asis TFAS nustato finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų reikaĮavimus ir pakeičia 39-ąjį TA5 ,,Finansinės

priemonės: pripažinimas ir vertinimas".

ĮsigaĮiojus 9-ąjam TFAS bei 1-ojo TAS ,,Finansinės atskaitomybės pateikimas" pakeitimams, Bendrovės
finansinio turto vertės sumažėjimas pateikiamas atskirame peĮno (nuostoĮių) ir kitų bendrŲų pajamų
ataskaitų straipsnyje. Anksčiau Bendrovė gautinų sumų Vertės sumažėjimą apskaitė bendruose vertės
sumažėj i mo straipsni uose.

Pagaį 9-ąjį TFAS finansinis turtas suskirstomas į tris grupes:

-

finansinis turtas, kuris vėįesniais Įaikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina;
finansinis turtas, kuris vėįesniais įaikotarpiais vertinamas tikrąja Verte, tikrosios vertės pasikeitimą
pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis;
finansinis turtas, kuris vėĮesniais įaikotarpiais vertinamas tikrąja Verte, tikrosios Vertės pasikeitimą
pripažįstant peĮnu ar nuostoįiais.

Finansinio turto kįasifikavimas prikĮauso nuo finansinio turto vaĮdymo versįo modeįio (įvertinama, kokiu būdu
įmonė vaįdo finansinį turtą, siekdama generuoti pinigų srautus) ir finansinio turto sutartinių pinigų srautų
charakteristikos (ar sutartiniai pinigų srautai apima tik pagrindinės paskoĮos sumos ir paĮūkanų mokėjimus).
9-asis TFAS pakeičia 39-ojo TAS finansinio turto skirstymą į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte per peĮną
(nuostoĮius), finansinį turtą, Įaikomą iki išpirkimo termino, suteiktas paskoĮas ir gautinas sumas bei finansinį
turtą, skirtą parduoti.
DaugeĮis 39_jame TA5 numatytų reikaĮavimų, susijusių su finansinių įsipareigojimų kĮasifikavimu ir vertinimu,
buvo perkeĮti į 9-ajį TFAS be pakeitimų. Pagrindinis pasikeitimas yra tas, kad ūkio subjektas peĮno (nuostoĮių)
ir kitų bendrŲų pajamų ataskaitoje turės pateikti kredito rizikos, iškyĮančios dėį finansinių įsipareigojimų,
kĮasifikuojamų kaip Vertinamų tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimo pripažįstant peĮnu ar nuostoliais,

pokyčių poveikį.

Bendrovės finansinių instrumentų kįasifikavimas ir vertinimas pagaĮ 9-ojo TFAS reikaĮavimus 2018 m. sausio
1 d. nepasikeitė. PaskoĮos ir kitos gautinos sĮJmos, pinigai ir jų ekvivaĮentai, kurie pagaĮ 39_ąjį TA5 buvo
kĮasifikuojami, kaip paskoĮos ir gautinos sumos, pagaĮ 9-ąjį TFAS yra vertinami amortizuota savikaina.

9-ajame TFAS nustatytame vertės sumažėjimo modeĮyje 39-ojo TAS patirtų nuostoĮių modeįis pakeičiamas į
ateitį orientuotu tikėtinų kredito nuostoĮių modeĮiu, tai reiškia, kad nebėra būtina, kad nuostoĮio įvykis būtų
įvykęs prieš pripažįstant vertės sumažėjimo suformavimus. 9-ojo TFAS vertės sumažėjimo reikaĮavimai yra
taikomi tiek faktiškai gautinoms, tiek ir sukauptoms gautinoms sumoms. Naujasis vertės sumažėjimo modeĮis
yra taikomas finansiniam turtui, vertinamam amortizuota savikaina arba tikrąja verte kitose bendrosiose
pajamose, išskyrus investicijas į nuosavybės priemones.
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PagaĮ 9_ąjį TFAS vertės sumažėjimas nustatomas remiantis vienu iš toĮiau nurodytų pagrindų:

1)

z\

Tikėtini 12-os mėnesiųkredito nuostoliai _tai tikėtini kredito nuostoįiai, susidarantys dėt gaĮimų
įsipareigojimų neįvykdymo įvykių per 12 mėnesių nuo finansinių ataskaitų dienos; ir
Tikėtini gatiojimo Įaikotarpio kredito nuostoĮiai _ tai tikėtini kredito nuostoĮiai, susidarantys dėĮ visų
gaĮimų įsipareigojimų neįvykdymo įvykių per visą tikėtiną finansinės priemonės gaĮiojimo Įaikotarpį.

Bendrovė pasinaudojo išimtimi, Įeidžiančia nekoreguoti ankstesnių Įaikotarpių Įyginamosios informacijos.
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitinės vertės skirtumų dėĮ 9-ojo TFAS priėmimo nesusidarė

2.3. Neįsigalioję standartai, standartų išaiškinimai ir išleistų standartų pataisos
KeĮetas naujųstandartųgaĮioja nuo 2018 m. sausio'l d. prasidedantiems metiniams ataskaitiniams
Įaikotarpiams, juos įeidžiama taikyti anksčiau. Tačiau Bendrovė, rengdama šias finansines ataskaitas,
nusprendė netaikyti naujŲų standartų ar pataisų iš anksto. lš dar neįsigaĮiojusių standartų, manoma, kad
'l6_asis TFAS, pirmą kartą jį pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
16-osis TFAS ,,Nuoma'

Bendrovė privaĮo pradėti taikyti 16-ąjįTFAS,,Nuoma" nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė įvertino tikėtiną
16-ojo TFAS, pirmą kartą jį pritaikius, įtaką jos finansinėms ataskaitoms, kaip aprašyta toĮiau. Faktinė įtaka
pritaikius standartą2O19 m. sausio 1 d. gaĮi būti kitokia, nes koĮ Bendrovė pristatys savo pirmąsias finansines
ataskaitas, apimančias pirminio taikymo datą, nauji apskaitos principai gaĮi pasikeisti.
16_ajame TFAS pristatomas vienas nuomos apskaitos modeĮis finansinės būkĮės ataskaitoje. Nuomininkas
pripažįsta naudojimo teise vaĮdomą turtą, atspindintį jo teisę naudoti pagrindinį turtą, ir nuomos
įsipareigojimą, atspindintį jo prievoĮę mokėti nuomos mokėjimus. TrumpaĮaikei nuomai ir mažaverčių pozicijų
nuomai taikomos pripažinimo išimtys. Nuomotojo apskaita išįieka panaši kaip ir esamame standarte, t. y'
nuomotojai ir toĮiau nuomą skirstys į finansinę ir veikįos nuomą.

16-uoju TFAS pakeičiamos esamos nuomos gairės, įskaitant 17-ąjį TAs ,,Nuoma", 4-ąjį TFAAK ,,Sutarties
patikrinimas, ar ji yra nuomos sutartis", NAK 15-ąjįaiškinimą,,VeikĮos nuoma. Skatinimas" ir NAK 27'ųį
aiškinimą ,,$andorių, susijusių su juridinės formos nįloma, esmės įvertinimas".

i.

Nuoma, kai Bendrovė yra nuomininkė

Bendrovė pripažins naują turtą ir įsipareigojimus, atsirandančius iš jos vaĮstybinės žemės nuomos. Su šia
nuoma susijusių sąnaudų pobūdis pasikeis, nes Bendrovė pripažins naudojimo teise vaįdomo turto
nusidėvėji mą ir nuomos įsipareigoji mų paĮūkanų sąnaudas.
Anksčiau veikĮos nuomos sąnaudas Bendrovė pripažino tiesiniu metodu per nuomos Įaikotarpį, o turtą ir
įsipareigojimus pripažino tik tiek, koks buvo įaiko skirtumas tarp faktinių nuomos mokėjimų ir pripažintų
sąnaudų.
Bendrovės finansinei nuomai reikšmingos įtakos nesitikima.

Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybės vertinimu, Bendrovė 2019 m. sausio 1 d.
pripažins papiĮdomus 217 tūkst. eurų nuomos įsipareigojimus iš nuomos sutarčių ir 217 tūkst. eurų teisę
naudotis turtu, kuri bus amortizuota per Įikusį sutartyje numatytą nuomos terminą.
Pirmą kartą pritaikydama 16-ojo TFAS nuostatas, Bendrovė pĮanuoja pasinaudoti tokiais standarto Įeidžiamais
praktiniais supaprastinimais:

-

naudoti tą pačią diskonto normą panašių nuomos sutarčių grupei;
nevertinti pradinių tiesioginių išĮaidų, nustatant naudojimo teise vaĮdomo turto vertę pirminio
pripažinimo metu.

Bendrovė neturi finansinių paskoĮų su įsipareigojimu Įaikytis finansinių rodikĮių, todėt pradėjus taikyti 16_ąjį
TFAS nebus daroma įtaka jos gebėjimui jų Įaikytis. Apskaičiuojant nuomos sutarčių įsipareigojimus ir teisę
naudotis turtu buvo taikoma 1,9_z,3 proc. diskonto norma, kuri buvo taikyta Bendrovės sumokėtoms veikĮos
nuomos įmokoms apskaičiuoti.

1Z
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ii.

Nuoml, kai Bendrovė yra nuomotoja

Nuomos sandorių, kai Bendrovė yra nuomotoja, nėra.

Bendrovė 16_ojo TFAS reikaįavimus taikys nuo standarto įsigaĮiojimo pirmą kartą dienos, t. y. nuo 2019 m.
sausio 1 d. pagaĮ modifikuotą retrospektyvinį būdą, netiksįinant paĮyginamosios informacijos. Sukauptas
'l6_ojo TFAS efektas bus pripažintas kaip nepaskirstytojo peĮno pradinio įikučio koregavimas 2019 m. sausio
1 d. be paĮyginamosios informacijos koregavimų. Bendrovė dar nebaigė skaičiuoti standarto įtakos, tad
pripažinta suma gaĮi skirtis nuo čia atskįeistos.

Kiti standartai
Manoma, kad toĮiau išvardyti peržiūrėti standartai neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms
ataskaitoms:

-

Kasmetiniai TFAS patobuĮinimai 2015-2017 m. cikĮui;
28-ojo TA5 pataisos ,,lĮgaĮaikės daĮys asocijuotosiose ar bendrosiose įmonėse";
19-ojo TA5 pataisos ,,PĮano pakeitimas, sumažinimas ar įvykdymas";
TFAAK 23_iasis aiškinimas ,,Neapibrėžtumai, susiję su peĮno mokesčio vertinimu";
Nuorodų į konceptuaĮias gaires TFAS standartuose pataisos;
17-asis TFAS ,,Draudimo sutartys".

2.4. lnvesticinis subjektas ir konsoliduotosios finansinės ataskaitos
lnvesticinis subiektas
Bendrovė turi daug tarpusavyje nesusijusių investuotojų ir daug investicijų. lnvestuotojai turi Bendrovės
išįeistus nuosavybės vertybinius popierius _ paprastąsias vardines akcijas. Vadovybės nuomone, Bendrovė
atitinka visus investiciniam ūkio subjektui keĮiamus reikaįavimus:
gauna Įėšas iš investuotojų, kad teiktų jiems investicijų vaĮdymo pasĮaugas;
pasižada savo investuotojams užtikrinti, kad jos veikįos tiksįas yra investuoti Įėšas išskirtinai tam, kad
gautų grąžos iš kapitaĮo vertės padidėjimo, investicinių pajamų arba ir vieno, ir kito; ir
vadovybė matuoja ir vertina iš esmės visų savo investicijų rezuĮtatus ir priima investicinius
sprendimus remdamasi tikrąja verte kaip pagrindiniu kriterijumi.

(i)
(ii)
(iii)

Patronuoiamosios imonės
Visos Bendrovės patronuojamosios įmonės priskiriamos kontroĮiuojamoms investicijoms, yra vertinamos
tikrąja Verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant peĮnu ar nuostoĮiais, ir nėra konsoĮiduojamos

vadovaujantis

10-uoju TFAS. Tikroji kontroĮiuojamų investicijų vertė, kaip ir kitų investicijų, vertinamų tikrąja verte jos
pasikeitimą pripažįstant peĮnu ar nuostoĮiais, yra nustatoma nuosekĮiai įaikantis toĮiau pastabose minimų

tikrosios vertės nustatymo principų.

KontroĮiuojamos investicijos apima speciaĮios paskirties subjektus (SPS), skirtus Bendrovės vardu kontroĮiuoti
investicijas į pagrindines įmones (portfeĮio įmones). Kadangi nauji SPS įsteigiami konkrečiai investicijai,
neatsiranda versįo jungimai. SPS nevykdo kitos veikĮos, kaip tik investavimą į atitinkamas portfeĮio įmones, ir
priemonių suteikimą būsimam portfeĮio įmonių pardavimui. SPS taip pat yra vertinami tikrąja Verte, kurios
pagrindinis šaĮtinis yra jų investicijos į portfeĮio įmones Bendrovės vardu. Nė vienas iš SPS nėra
konsoĮiduojamas, kadangi neteikia su investavimu susijusių pasĮaugų, kaip apibrėžta 10_ajame TFAS.

Kai Bendrovė tiesiogiai per turimas baĮso teises, ar netiesiogiai per sugebėjimą vaĮdyti tam tikras veikįos sritis
už gaĮimybę gauti reikšmingą tų veikĮos sričių kintamą naudos ar nuostoĮių daĮį, kontroĮiuoja portfeĮio įmonę,
tokia portfeĮio įmonė ir jos rezuĮtatai taip pat nėra konsoĮiduojami, o parodomi tikrąja verte jos pasikeitimą
pripažįstant peĮnu ar nuostoĮiais (per atitinkamo SPS, kuris vaĮdo portfeĮio įmonę, vertę Bendrovės finansinėse
ataskaitose).
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Asociiuotosios

įmqlē

Asocijuotosios įmonės yra įmonės, kuriose Bendrovė turi reikšmingą įtaką ir kurios nėra nei patronuojamosios
įmonės, nei jungtinė veikįa. lnvesticijos, kurios yra Bendrovės investicijų portfeĮio daĮis, yra apskaitomos
tikrąja verte nepaisant to, kad Bendrovė jose turi reikšmingą įtaką. Toks būdas yra Įeidžiamas 28-ojo TA5
,,lnvesticijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones", kuriame nustatyta, jog investicinio subjekto turimos
investicijos yra pripažįstamos ir vertinamos tikrąja verte jos pasikeitimą pripažįstant peĮnu ar nuostoĮiais, ir
pagaĮ 39-ąjį TAS (nuo 201 8 m. sausio 1 d. - pagaĮ 9-ąjį TFAS) ir 1 3-ąiį TFAS tikrosios vertės pokyčiai
pripažįstami peĮne (nuostoĮiuose) tuo Įaikotarpiu, kuriame jie įvyksta.
lšsami informacija apie investicijas į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones ir joms suteiktas paskolas
pateikta 6-oje ir 7-oje pastabose.

2.5. Finansinių ataskaitų valiuta
Šios finansinės ataskaitos pateiktos eurais (Eur), kurie yra Bendrovės funkcinė ir pateikimo vaĮiuta.

2.6. Finansinis turtas (apskaitos politika taikoma iki 2018 m. sausio 1 d.)
Bendrovės finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, apskaitomą tikrąja Verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais, bei suteiktas paskoĮas ir gautinas sumas. Finansinio turto kĮasifikavimas
prikĮauso nuo jo įsigijimo tiksto. Bendrovė nustato paskirstymą į kategorijas finansinio turto įsigijimo metu.
lš pradžių finansinis turtas yra apskaitomas tikrąja Verte, įtraukiant sandorio sudarymo išĮaidas (išskyrus
finansinį Įurtą ar finansinius įsipareigojimus, apskaitomus tikrąja Verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮne
ar nuostoįiuose). Ar sutartis apima įterptines išvestines priemones, Bendrovė nustato, kai ūkio subjektas
pirmą kartą tampa sutarties šaĮimi. Įterptinės išvestinės priemonės yra atskiriamos nuo pagrindinės šaĮies
sutarties, kuri nėra apskaitoma tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelne (nuostoĮiuose), kai
anaĮizė rodo, jog įterptinių išvestinių priemonių ekonominės charakteristikos bei rizika nėra gĮaudžiai
susijusios su pagrindine sutartimi.

Visi įprastiniai finansinio turto pirkimai ir pardavimai yra pripažįstami atsiskaitymo dieną. Visi įprastiniai
pirkimai ir pardavimai yra finansinio turto pirkimai ir pardavimai, kurie reikaĮauja pristatyti turtą per bendrai
nuostatuose ar rinkos susitarime nustatytą Įaikotarpį.
Finansinis turtas. verti

mas tikraia verte. kurios oasikeitimai p

i oeįnu ar nuostoliais

Bendrovė savo investicijas į skoĮos ir nuosavybės vertybinius popierius bei išvestines finansines priemones
priskiria finansiniam turtui ar finansiniams įsipareigojimams, vertinamiems tikrąia Verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais.
Ši kategorija skirstoma į smuĮkesnes grupes: finansinis turtas arba finansiniai įsipareigojimai, skirti prekybai,
ir vertinami tikrąja Verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais.

(i)

(ii)

Finansinis turtas priskiriamas prekybai skirtam finansiniam turtui, jeigu jis įsigytas su tiksĮu jį.parduoti artimiausiu metu. lšvestinės finansinės priemonės, įskaitant atskiriamas įterptąsias išvestines
finansines priemones, taip pat priskiriamos prekybai skirtam finansiniam turtui, nebent jos
priskiriamos apsidraudimo nuo rizikos priemonėms arba finansinių garantijų sutartims.
Ėinansinis turtas, priskiriamas vertinamam tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar
nuostoĮiais, yra finansinės priemonės, kurios nepriskiriamos prekybai skirtam finansiniam turtui,
tačiau jos yra vaĮdomos, o jų rezuĮtatai vertinami tikrosios vertės pagrindu atsižveĮgiant į Bendrovės
investavimo strategiją. Bendrovės vadovybė vertina informaciją apie šį finansinį tUrtą ir

įsipareigojimus tikrosios vertės pagrindu, kartu su kita susijusia finansine informacija (Žr.3 ir 6
pastabas). šiai grupei priskiriamos patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės, kurios yra Bendrovės
investicijų portfeĮio daĮis.

PeĮnas ar nuostoĮiai dėĮ tikrąia verte vertinamo finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pripažįstami
peĮne (nuostoĮiuose) straipsnyje ,,Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis". PaĮūkanos už skoĮos
vertybinius popierius, vertinamus tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais,
prlpižistamos straipsnyje ,,PaĮūkanų pajamos" taikant apskaičiuotų paĮūkanų normą. Dividendai už
investicijas pripažįstami peĮne (nuostoĮiuose) straipsnyje ,,Dividendų pajamos", kai nustatoma teisė gauti
dividendus. Šios kategorijos turtas apskaitomas kaip trumpalaikis turtas, jeigu jį numatoma reaĮizuoti per 12
mėnesių; priešingu atveju, jis apskaitomas kaip itgataikis turtas.
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Paskoįos ir

nos sumos

PaskoĮos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais
mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyviojoje rinkoje. Po pirminio pripažinimo paskoĮos ir gautinos sumos
vėĮiau yra apskaitomos amortizuota verte, naudojant apskaičiuotų paĮūkanų normos metodą, atimant visus
vertės sumažėjimus. PeĮnas arba nuostoĮiai pripažįstami peĮne (nuostoĮiuose) tada, kai paskoĮos ir gautinos
sumos nurašomos, sumažėja jų vertė ar jos yra amortizuojamos. PaskoĮos ir gautinos sumos priskiriamos
trumpaĮaikiam turtui, išskyrus atvejus, kai atsiskaitymo terminasyra daugiau nei 12 mėnesiųpo ataskaitinio
Įaikotarpio pabaigos. Tokiu atveju jos priskiriamos iĮgaĮaikiam turtui. Bendrovės paskoĮos ir gautinos sumos
finansinės būkĮės ataskaitoje pateikiamos straipsniuose ,,5uteiktos paskoĮos" ir ,,Kitos gautinos sumos ir

išankstiniai apmokėjimai".

Apskaičiuotų paĮūkanų normų metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo amortizuotai
savikainai aįskaičiuoti ir paĮūkanų pajamoms ar sąnaudoms paskirstyti per atitinkamą Įaikotarpį. Apskaičiuotų
paĮūkanų norma yra norma, kuri įeidžia tiksįiai diskontuoti būsimus mokėjimus ar įpĮaukas grynaisiais pinigais
per numatomą finansinės priemonės gaĮiojimo Įaikotarpį arba, kur gaĮima, per trumpesnį taikotarpį iki
finansinio turto arba įsipareigojimų grynosios apskaitinės vertės. Premijos ir diskontai, įskaitant pradines
sandorio sąnaudas, yra įtraukiami į susijusios priemonės apskaitinę Vertę ir amortizuojami remiantis
priemonės apskaičiuotų paĮūkanų norma'

2.7. Tikrosios vertės nustatymas (apskaitos politika taikoma iki 2018 m. sausio 1 d.)
lnvesticijų, kuriomis yra prekiaujama aktyviosiose finansų rinkose, tikroji vertė yra nustatoma pagaĮ
paskutinių 6 mėnesių svertinį kainos vidurkį. lnvesticijų, kurioms nėra aktyviosios rinkos, tikroji vertė yra
nustatoma naudojant vertinimo metodus. Tokie metodai grindžiami pastaruoju metu rinkoje įvykdytais
sandoriais, panašių priemonių rinkos kaina, diskontuotų pinigų srautų anaĮize ar kitais vertinimo modeĮiais.
2.8. Finansinių priemonių tarpusavio užskaitos (apskaitos politika taikoma iki 2018 m. sausio 1 d.)
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai gaĮi būti užskaitomi tarpusavyje ir pateikiami grynąja verte
finansinės būkĮės ataskaitoje, jei yra teisinė gaĮimybė užskaityti pripažintas sumas ir yra ketinama atsiskaityti
grynąja verte arba parduoti turtą ir padengti įsiskoĮinimą tuo pat metu.

2.9. Finansinio turto vertės sumažėjimas (apskaitos politika taikoma iki 2018 m. sausio 1 d.)'
zuota savikaina
Finansinės būkĮės ataskaitos sudarymo dieną Bendrovė įvertina, ar yra objektwių įrodymų, kad finansinio
turto ar finansinio turto grupės vertė sumažėjo. Finansinio turto arba finansinio turto grupės vertė sumažėja
ir vertės sumažėjimo nuostoĮiai patiriami tada, jeigu yra objektyvių įrodymų, kad vertė sumažėjo dėĮ vieno
arba keĮeto įvykių po turto pirminio pripažinimo (,,nuostoĮių įvykio") ir toks nuostoĮių įvykis (arba įvykiai) turi
įtakos finansinio turto ar finansinio turto grupės įvertintiems būsimiems pinigų srautams, kurie gaĮi būti

patikimai įvertinti.

Kriterijai, kuriais Bendrovė vadovaujasi nustatydama, ar egzistuoja objektyviųvertės sumažėjimo poĄlmių,

yra šie:

-

reikšmingi skolininko arba emitento finansiniai sunkumai;
sutarties pažeidimas (įmokų (paskoĮos daįies ar paĮūkanų) nemokėjimas);
dėĮ ekonominių arba teisinių priežasčių, susijusių su skoĮininko finansiniais sunkumais, skoĮininkui
suteikiama nuoĮaida, kurios Bendrovė paprastai nebūtų suteikusi;
tikėtina, kad skoįininkas bankrutuos ar bus vykdoma kita finansinė reorganizacija;
tam tikro finansinio turto aktyviosios rinkos išnykimas dėį finansinių sunkumų; arba
stebėjimais pagrįsti duomenys, rodantys, kad tam tikra daįimi sumažėjo įvertinti būsimi pinigų srautai
iš finansinio turto grupės po pirminio šio finansinio turto pripažinimo, nors toks sumažėjimas negaĮėtų
būti nustatytas kuriam nors atskiram tos grupės finansinio turto vienetui, įskaitant:
neigiamus skoĮininkų mokumo pokyčius turto grupės atžviĮgiu ir
(ii) nacionaĮines ar vietos ekonomikos sąĮygas, tiesiogiai susijusias su įsipareigojimų nevykdymu
turto grupės atžviĮgiu.

(i)
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Jeigu yra požymiu, kad paskoĮų ir gautinų sumų, apskaitomų amortizuota savikaina, vertė yra sumažėjusi,
turįo vertės sumažėiimas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto apskaitinės vertės ir įvertintų būsimų
pinigų srautų dabartinės vertės (neįvertinant ateityje numatomų paskoĮų nuostoĮių, kurie dar nėra patirti),
diskontuotos finansinio turto pirmine apskaičiuotų paĮūkanų norma (t. y. apskaičiuotų paĮūkanų norma,
įvertinta pirminio pripažinimo metu). Jei paskoĮa arba investicijos, Įaikomos iki išpirkimo termino, turi
Ėintamą paĮūkanų normą, diskonto norma vertės sumažėjimo nuostoĮių apskaičiavimui yra dabartin-ė
apskaičiuotų paĮū-kanų norma, nustatyta pagaĮ sutartį. Turto apskaitinė vertė yra mažinama apskaičiuotos
vįrtės sumažėiimo suma per vertės sumažėjimo sąskaitą. Vertės sumažėjimo suma yra pripažįstama peĮne
(nuostoĮiuose), straipsnyje ,,PaskoĮų ir gautinų sumųvertės sumažėjimas (atstatymas)''.

Pirmiausia Bendrovė nustato, ar egzistuoja objektyvių vertės sumažėjimo įrodymų. Kai nustatoma, jog
finansinio turto neįmanoma atgauti ir visi užstatai buvo reaĮizuoti arba pervesti Bendrovei, toks turtas yra
nurašomas. Viso to objektyvūs įrodymai yra nemokumo byĮos iškėĮimas skoįininkui bei tai, jog skoĮininkas
neturi pakankamai turto sumokėti skoĮas kreditoriams, arba kai neįmanoma surasti skoĮininko.
Jeigu vėĮesniu Įaikotarpiu turto vertės sumažėjimo nuostoĮiai sumažėja ir šis sumažejimas gaĮi būti siejamas
su ivykiu, įvykusiu po vertės sumažėjimo pripažinimo, anksčiau pripažintas vertės.-sumažėjimas yra
atsįjtomai. Bet koks ateityje įvykstantis vertės sumažėjimo atstatymas yra pripažįstamas peĮne
(nuostoĮiuose), straipsnyje,,PaskoĮų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)" tokiu dydžiu, kuriuo

turto apskaitinė Vertė neviršytų jo amortizuotos savikainos atstatymo datą.

2.10. Finansiniai įsipareigojimai (apskaitos politika taikoma iki 2018 m. sausio 1 d.)
Finansinės skoįos
Gautos paskoĮos pradžioje apskaitomos tikrąja Verte, atėmUs patirtas sandorio išįaidas. VėĮiau gautos paskolos
apskaitomos amortizuotį savikaina, o tarp gautųįpĮaukų (atėmus sandorio išĮaidas)ir padengimo-vertės
susidaręs skirtumas pripažįstamas peĮnu ar nuostoĮiais per visą paskoĮos Įaikotarpį, taikant apskaičiuotų
paĮūkanų normos metodą.
Finansinės skoįos yra kĮasifikuojamos kaip trumpaĮaikės, išskyrus atvejus, kai Bendrovė turi besąĮyginę teisę
atidėti jų padengimą mažiausiai 12 mėnesių po ataskaitinio įaikotarpio pabaigos.

2.11. Finansinio turto ir įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas (apskaitos politika taikoma iki 2018 m.
sausio I d.)
Finansinis turtas

Finansinio turto (ar, kur tinkama, daĮies finansinio turto ar daĮies panašaus finansinio turto grupės)
pripažinimas yra nutraukiamas, kai:

-

baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus gaĮiojimo Įaikas;
Benįrovė išįaikė teisę į pinigų srautūs, bet prisiėmė įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaĮiai
perleidimo sutartį per trumpą Įaiką; arba
pagaĮ
'gendrovė
perĮeido savo teisę gauti pinigines įpĮaukas iš turto arba (a) perleido iš esmės visą su
finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą, arba (b) nei perĮeido, nei ištaikė su finansiniu
turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perĮeido šio turto kontroĮę.

Finansiniai isipareiqoii mai
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra įvykdomas, atšaukiamas ar baigiasi jo
terminas.
Kai vienas esamas finansinis įsipareigojimas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skoĮintojui, tačiau iŠ
esmės skirtingomis sąĮygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąĮygos iš esmės pakeičiamos, toks apkeitimas

arba pakeitinias Įaikomis pirminio įsipareigojimo pripažinimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo pripažinimu,
skirtumą tarp jų atitinkamų apskaitinių verčių pripažįstant peĮnu ar nuostoįiais.
Finansinis turtas.

ooįitika. PoĮitika. taikoma nuo 2018 m sausio 1 d.

Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas yra kĮasifikuojamas kaip turtas vertinamas amortizuota savikaina
kaip turtas, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, bei kaip turtas, vertinamas tikrąja verte
per peĮną (nuostoĮius).
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Po pirminio pripažinimo finansinis turtas nėra perkĮasifikuojamas, nebent Bendrovė keistų versĮo modeĮį
finansiniam turtui vaĮdyti, ir tokiu atveju visas finansinis turtas, kuriam buvo padaryta įtaka, būtų
perkĮasifikuojamas ataskaitinio Įaikotarpio pirmąją dieną po versĮo modeĮio pasikeitimo.
Finansinis turtas yra vertinamas amortizuota savikaina, jeigu jis atitinka abi šias sąĮygas ir nėra priskirtas
tikrąja Verte per peĮną (nuostoĮius) vertinamam turtui:

-

jis yra įaikomas pagaĮ versĮo modeĮį, kurio tiksĮas yra Įaikyti turtą sutartiniams pinigų srautams rinkti;
ir
pagaĮ sutarties sąĮygas, nustatytomis datomis pinigų srautai naudojami tik nesumokėtų pagrindinių
sumų ir susijusių paĮūkanų apmokėjimui.

Visas finansinis turtas, kuris nėra vertinamas amortizuota savikaina, yra Vertinamas tikrąia verte per peĮną
(nuostoĮius).

vra tik oasrindinės sumos ir

Finansinis turtas. Vertinimas. ar sutartiniai oinieu
Potitika. taikoma n 20'18 m. sausio 1 d.

u mokėiimai.

šio vertinimo tiksĮais ,,pagrindinė suma" apibrėžiama kaip finansinio turto tikroji vertė pirminio pripažinimo
metu. ,,PaĮūkanos" apibrēžiamos kaip atĮygis už pinigų Įaiko vertę ir kredito riziką, susijusią su pagrindine
neišmokėtąja suma konkrečiu Įaikotarpiu, ir dėį kitų pagrindinių skoįinimo rizikų ir išĮaidų (pvz., Įikvidumo
rizikos ir administracinių išĮaidų), taip pat pelno marža.
Vertindama, ar sutartiniai pinigų srautai yra tik pagrindinės sumos ir paĮūkanų mokėjimai, Bendrovė
atsižveĮgia į sutarties sąĮygas. Tai apima Vertinimą, ar finansiniame turte yra sutartinis terminas, gaĮintis
pakeisti-sutirtinių pinigį ūautų Įaiką ar sumą taip, kad ji neatitiktų šios sąĮygos. AtĮiekant šį vertinimą
Bendrovė atsižveĮgia į tokius veiksnius:

-_

nenumatyti įvykiai, kurie pakeistų pinigų srautų kiekį ar įaiką;
terminai, gaĮintys koreguoti sutartinio kupono normą' įskaitant kintamŲų paĮūkanų normas;
išankstinio apmokėjimo ir pratęsimo funkcijos; ir
sąĮygos, ribojančios grupės pareikaĮavimą gauti pinigų srautus iš konkretaus turto (pvz.,
neatšaukiamos funkci jos

).

lšankstinio apmokėjimo funkcija atitinka tik pagrindinės sumos ir paĮūkanų mokėjimo kriterijų, jei išankstinio
apmokėjimo suma iš esmės yra nesumokėtų pagrindinės sumos ir paĮūkanų už nesumokėtą pagrindinę sumą
datis, kūn gaĮi apimti pagrįstą papiĮdomą kompensaciją už sutarties išankstinį nutraukimą. Be to, finansiniam
turtui, įsigįjamam su nuoĮaida ar priemokomis pagaĮ jo sutartinę sumą' funkcija, Įeidžianti arba reikaĮaujanti
iš anksto šumoketi sumą, kuri iš esmės atitinka sutartinę sumą ir sukauptas (bet neapmokėtas) sutartines
paĮūkanas (kurios taip pat gaĮi apimti pagrįstą papiĮdomą kompensaciją už išankstinį nutraukimą) Įaikomos
atitinkančiomis šį kriterijų, jei tikroji išankstinio apmokėjimo funkcija pirminio pripažinimo metu yra
nereikšminga.

Finansinis turtas. VėĮesnis vertinimas ir peĮnas bei n uostoliai. PoĮitika. taikoma nuo 20 '18 m. sausio 1 d.
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostoĮius), vėĮiau yra vertinamas tikrą|a Verte.
Grynasis peĮnas ir nuostoĮiai, įskaitant paĮūkanas ar dividendų pajamas, pripažįstami peĮnu arba nuostoĮiais.
Vėtiau amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas yra apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant
apskaičiuotų paĮūkanų normos metodą. Amortizuota savikaina sumažinama dė[ vertės sumažėjimo nuostoĮių.
PaĮūkanų pajamos, vaįiutos keitimo peĮnas ir nuostoįiai bei vertės sumažėjimas yra pripažįstami peĮno
(nuostoĮū) jtaskaitoje. Bet koks pripažinimo nutraukimo metu gautas peĮnas ar nuostoįis pripažįstamas peĮnu
ar nuostoĮiu.
imas. Poį

nuo 2018 m. sau

Finansinės priemonės

Bendrovė pripažįsta TKN (tikėtinų kredito nuostotių) atidėjinius nuostoįiams finansiniam turtui, vertinamam
amortizuota savikai na.
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Bendrovė apskaičiuoja atidėjinius nuostoįiams tokia suma, kuri atitinka TKN trukmę, išskyrus žemiau
išvardintus, kuriųTKN sudaro 12 mėnesių:

-

skoĮos vertybiniai popieriai, kuriems nustatoma maža kredito rizika baĮanso datai;
ir kiti skoĮos vertybiniai popieriai ir banko sąskaitų Įikučiai, kurių kredito rizika (t. y. įsipareigojimų

nevykdymo rizika, kyĮanti per numatomą finansinės priemonės gyvavimo taikotarpį) po pradinio
pripažinimo reikšmingai nepadidėjo.

Atidėjiniai gautinųsumų nuostoĮiams visada yra įvertinami suma, Įygia visai TKN trukmei.
Nustatydama, ar finansinio turto kredito rizika nuo pradinio pripažinimo Įabai padidėjo ir įvertinant TKN,
Bendrovė apsvarsto pagrįstą ir pagrindžiančią informaciją, kuri yra tinkama ir prieinama be nepagrįstų
sąnaudų ar pastangų. Tai apima tiek kiekybinę, tiek kokybinę informaciją ir anaĮizę, remiantis Bendrovės
istorine patirtimi ir informuotu kredito Vertinimu bei į ateitį orientuota informacija.
Bendrovė daro prieĮaidą, kad finansinio turto kredito rizika ženkĮiai išauga, jei jos terminas yra daugiau kaip
30 dienų. Bendrovė mano, kad finansinio turto įsipareigojimai nevykdomi, kai finansinis turtas yra pradeĮstas
daugiau nei 90 dienų.
TKN trukmė _ tai TKN, gaunamas iš visų gaĮimų nevykdymo atvejų per numatomą finansinės priemonės

gyvavimo Įaikotarpį.

12 mėnesių trukmės TKN yra TKN daĮis, kuri atsiranda dėt nevykdymo atvejų, kurie yra įmanomi per 12

mėnesių nuo atskaitomybės datos (arba trumpesnio Įaikotarpio, jei numatomas priemonės terminas yra
mažesnis nei
12 mėnesių).

MaksimaĮus TKN Įaikotarpis, apskaičiuojant TKN, yra didžiausias sutartinis Įaikotarpis, per kurį Bendrovė

susiduria su kredito rizika.

TKN vertinimas
TKN yra kredito nuostoĮiai, apskaičiuoti remiantis tikimybės svertiniu įvertinimu. Kredito nuostoĮiai yra
vertinami kaip visų grynųjų pinigų trūkumų dabartinė vertė (t. y. skirtumas tarp ūkio subjekto pinigų srautų
pagaĮ sutartį ir pinigų srautų, kuriuos Bendrovė tikisi gauti)'
TKN yra diskontuojami taikant faktinę finansinio turto paĮūkanų normą.

Finansinis turtas su sumažėiusia kredito verte
Kiekvieną ataskaitų pateikimo dieną Bendrovė įvertina, ar finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina,
ir skoĮos Vertybinių popierių, pateiktų tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kredito vertė yra
sumažėjusi. Finansinis turtas laikomas ,,sumažėjusios kredito vertės turtu" įvykus vienam ar keĮiems įvykiams,
kurie turi neigiamos įtakos būsimiems finansinio turto pinigų srautams'
Įrodymai, kad finansinis turtas yra sumažėjusios vertės kreditas, apima šiuos stebimus duomenis:

-

dideĮius skoįininko ar emitento finansinius sunkumus;
sutarties pažeidimas, pvz., įsipareigojimų neįvykdymas arba atsiskaitymas, pradeĮstas daugiau nei 30
dienų;
Bendrovės paskoĮos ar išankstinio grąžinimo restruktūrizavimas pagaĮ sąĮygas, kurių Bendrovė kitu
atveju nesvarstytų;
tikėtina, kad skoĮininkas patirs bankrotą ar kitokį finansinį restruktūrizavimą; arba
vertybinių popierių aktyvios rinkos išnykimas dėĮ finansinių sunkumų.

Atidėiinio TKN pateikimas finansinės būkĮės ataskaitoie
Amortizuota savikaina vertinamo finansinio turto vertės sumažėjimo nuostoliai yra atimami iš to turto
bendrosios baĮansinės vertės.
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Nurašvmai

Finansinio turto bendroji baĮansinė vertė nurašoma tada, kai Bendrovė pagrįstai nebesitiki susigrąžinti visą
finansinį turtą arba jo daįį. lndividuaĮiems ir versĮo kĮientams Bendrovė individualiai atĮieka įaiko ir sumos
nurašymo įvertinimą pagaĮ tai, ar yra pagrįstų Įūkesčių dėĮ susigrąžinimo. Bendrovė nesitiki reikšmingai
susigiąžint] nurašytas sumas, tačiau nurašytas finansinis turtas vis dar gaĮi būti išieškomas, atliekant pradeĮstų
sumų susigrąžinimo procedūras.
2.

1

2. įstatinis kapitalas

Paprastų|ų akcijų turėtojai turi vieno baĮso teisę vienai akcijai akcininkų susirinkime, teisę gauti dividendus,
kai jie paskeĮbiami, teisę atsiimti kapitaĮo daĮį kapitaĮo mažinimo atveju bei kitas įstatymuose numatytas

teises.

Paprastosios akcijos apskaitomos nuosavybėje. Naujų akcijų arba pasirinkimo sandorių išĮeidimui tiesiogiai
apskaitomos nuosavybėje, mažinant gautas įpĮaukas. Jeigu
priskirtinos
'Bendrovė sąnaudos, atėmus mokesčius,
įsigyja nuosavų akcijų, sumokėtas atĮygis, įskaitant visas tiesiogiai priskiriamas neišvengiamas
išĮaidas be pēĮno mokesčio, atimamas iš Bendrovės akcininkams priskiriamos akcininkų nuosavybės, koĮ akcijos
nėra anu[iuojamos ar iš naujo išĮeidžiamos. Jeigu tokios akcijos vėįiau iš naujo išįeidžiamos, gautas atĮygis,
atėmus visas tiesiogiai priskiriamas neišvengiamas sandorio išĮaidas ir susijusį peĮno mokestį, apskaitomas
Bendrovės akcininkams priskirtinos nuosavybės daįyje.

jų
Įstatinio kapitaĮo sąskaitoje registruojama tik nominaĮioji akcijųvertė. Jei akcijųemisijos kaina viršija
nominaĮiąjąVertę, nominaĮiosios vertės perviršis registruojamas akcijų priedų sąskaitoje.
Privaįomasis rezeryas sudaromas iš paskirstytinojo peĮno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų
nustatyta tvarka. Kasmet į privaĮomąjį rezervą turi būti pervedama ne mažiau kaip 5 proc. nepaskirstytojo
peĮno iki toĮ, koĮ privaĮomasis rezeryas sudarys 10 proc. akcinio kapitaĮo.
Rezervas savoms akcijoms įsigyti negaĮi būti paskirstytas toĮ, koĮ Bendrovė turi savų akcijų. AnuĮiavus ar
pardavus savas akcijas, rezeryas savoms akcijoms įsigyti mažinamas teisės aktų nustatyta tvarka. Priėmus
iprendimą panaikinĮi rezervą, apskaitoje registruojamas rezeryo savoms akcijoms įsigyti sumažėjimas ir
nepaski rstytoj o peĮno padidėjimas.

Kiti rezervai sudaromi, didinami ir mažinami įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Savininkams
priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezeryo padidėjimas
(sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį peĮną.
2.1

3. Pajamų pripažinimas

Nuo 2O18 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjįTFAS. 15-ojo TFAS pirminio taikymo įtaka aprašyta
3 pastabos 1-oje daĮyje.

Bendrovė pripažįsta pajamas tuo Įaiku ir tokia apimtimi, kad prekių ar pasĮaugų perdavimas kĮientams
parodytų irmą, įuri'atitlnt<a atĮygį, kurį Bendrovė tikisi gauti mainais už tas prekes ar pasĮaugas. Taikant šį
standartą, Bendrovė atsižveĮgia į sutarties sąĮygas ir į visus svarbius faktus bei apĮinkybes. Pajamos
Bendrovėje pripažįstamos naudojantis 5 žingsnių modeĮiu.
Kadangi naujas pajamų pripažinimo standartas taikomas visoms egzistuojančioms sutartims nuo 2018 m.
sausio'| d., buvo peržiūrėtos 2O18 m. sausio 1 dienai nepasibaigusios sutartys ir anaĮizuota, ar reikia
koreguoti pajamųpripažinimo poĮitiką nepasibaigusioms sutartims pagaĮ 15-ojo TFAS nuostatas bei pateikti
paĮyginamąją informaci j ą už 2017 m.

Vadovybės vertinimu, Bendrovės veikįos pobūdžio ir gaunamų pajamų rūšies pagaĮ 15-ąiį TFAS Bendrovės
pajamų pripažinimo Įaikas ir vertinimas išįieka tas pats. Bendrovė neturi iĮgaĮaikių sutarčių su keĮių eĮementų
pasĮaugomis, reikšmingų ,,imk arba mokėk" susitarimų, nesuteikia reikšmingų pardavimų mokėjimo
įriemoilų, nėra sutarūū iudarymo mokesčių, sutarties keitimai yra reti ir pan. Tęstinis Įaikotarpis už
_-

suteiktas pasĮaugas visada pasibaigia mėnesio, kurį pasĮaugos atĮiktos, pabaigoje.
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Dalamos

lnvesticijų pardavimo peĮnas (nuostoįiai) pripažįstami, kai reikšminga investicijų nuosavybės teikiamos rizikos
ir naudos ūaĮis perduodama pirkėjui. lnvesticijų pardavimo peĮnas (nuostoĮiai) rodomi kartu su investicijų
tikrosios vertės pasikeitimu.
Paįūkanų paiamos
PaĮūkanų pajamos pripažįstamos pagaĮ kaupimo principą, taikant apskaičiuotų paĮūkanų normą, kuri
naudojama įlt<stlai diskontuoti įvertintas būsimas pinigines įptaukas per tikėtiną finansinių priemonių
Įaikotarpį iki grynosios finansinio turto apskaitinės vertės.

Dividendų paiamos
Dividendų pajamos pripažįstamos tuo Įaikotarpiu, kuomet nustatoma Bendrovės teisė gauti jų išmokėjimą.

2.14. Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis
PeĮno mokesčio sąnaudos apima ataskaitinio Įaikotarpio peĮno mokestį bei atidėtąjį peĮno mokestį. PeĮno
mokestis pripažįstamas pelne (nuostoĮiuose).

Ataskaitinio Įaikotarpio peĮno mokestis skaičiuojamas vadovaujantis peĮno mokesčio apskaičiavimą
regĮamentuojančiais teisės aktais, pagaĮ kuriuos Lietuvos RespubĮikos įmonėms taikomas 15 proc. peĮno
mįkesčlo tarifas, o mokestiniai nuostoįiai gaĮi būti perkeĮiami be atĮygio arba už sutartą attygį tarp tos pačios
grupės įmonių, jei nustatytos sąĮygos yra įvykdytos.
PagaĮ Lietuvos RespubĮikos pelno mokesčio įstatymąyra neapmokestinamas akcijų pardavimas,
tenkina šias sąĮygas:

-

-

jei akcijos

akcijos yra išĮeistos vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės
vatsĮybėje arba vaĮstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir
kuris yra peĮno mokesčio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas;
akcijos perĮeidžiamos kitam vienetui arba fiziniam asmeniui;
akcijas perĮeidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25
procentus baįsus suteikiančių šio vieneto akcijų.

Jei paminėtos sąĮygos yra įvykdytos arba bus įvykdytos, remiantis Bendrovės vadovybės vertinimu, tada nėra
priįažįstamas jo_t<sĮtidetojo peino mokesčio turtas ar įsipareigojimas, kyĮantis iš ĮaikinŲų skirtumų dėĮ šių
investicijų.
Mokestiniai nuostoĮiai gaĮi būti keĮiami neribotą Įaikotarpį, išskyrus nuostoĮius, kurie susidarė dėĮ vertybinių
popierių ir (arba) išvesĮinių finansinių priemonių perĮeidimo. Toks perkėĮimas nutraukiamas, jeigu Bendrovė
hebetęsia veikĮoi, dėĮ kurios šie nuostoĮiai susidarė, išskyrus atvejus, kai Bendrovė veikĮos nebetęsia dėĮ nuo
jos neįrikĮausančių priežasčių. Nuostoįiai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių
peĮno.
įerĮeidimo gaĮi buti keĮiami 5 metus iš eiĮės ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi ĮaikinŲų skirtumų
tarp turĮo ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtojo peĮno
mo'kesčio turįai ir įsipireigojimai apskaičiuojami taikant finansinių ataskaitų parengimo dienai patvirtintus
arba iš esmės patvirtintus mokesčių tarifus, kuriuos numatoma taikyti apmokestinamajam peĮnui t-ais metais,
kuomet bus reaįizuojamas atidėtojo peĮno mokesčio turtas arba įvykdomas atidėtojo peĮno mokesčio
įsipareigojimas.

Atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas finansinės būkĮės ataskaitoje tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi,
kad jis bus reaįizuotas artimiausioje ateityje atsižveĮgiant į apmokestinamojo peĮno prognozes. Jei tikėtina,
kad įaįis atidėtojo mokesčio turto nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio turto dalis nėra pripažįstama
fi nansinėse ataskaitose.
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Atidėtojo mokesčio turto apskaitinė vertė yra tikrinama kiekvieno ataskaitinio Įaikotarpio pabaigoje ir yra
sumažinama, jei nebesitikima gauti pakankamai apmokestinamojo pelno, kuriuo bus gaĮima reaįizuoti visą ar
daĮį atidėtojo peĮno mokesčio turto. Nepripažinto atidėtojo mokesčio turto vertė yra tikrinama kiekvieno
ataįkaitinioĮaikotarpio pabaigoje ir yra pripažįstamas atidėtojo peĮno mokesčio turtas iš naujo, jei tampa
tikėtina, kad bus gauta pakankamai apmokestinamojo peĮno šiam turtui reaįizuoti.
Atidėtojo peĮno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra sudengiami, kai yra įstatymųnumatyta teisė sudengti
pelno mokesčio turtą su įsipareigojimais ir kai atidėtasis peĮno mokestis yra susijęs su įsipareigojimais tai
pačiai mokesčių instiiucijai aruJto paties ūkio subjekto tygyje, arba skirtingų ūkio subjektų Įygyje, jei šiuo
atveju yra pĮanuojama sudengti įikučius grynuoju būdu.
2.

1

5. lšmokos darbuotojams

SociaĮinio draudimo imokos
_
Bendrovė moka sociaĮinio draudimo įmokas į VaĮstybinį sociaĮinio draudimo fondą (toĮiau Fondas) už savo
darbuotojus pagaĮ nustatytų įmokų pĮaną ir vadovaudamasi šaįies įstatymų reikaĮavimais. Nustatytų įmokų
pĮanas _ tai pĮanas, pagaĮ kurį Bendrovė moka nustatyto dydžio įmokas ir ateityje neturės jokio teisinio ar
i<onstruktyvaus įsipareigojimo ir toįiau mokėti šias įmokas, jeigu Fondas neturės pakankamai turto, kad gatėtų
visiems dirbuotojams sumokėti išmokas, susijusias su tarnyba dabartiniu ar ankstesniais Įaikotarpiais.
Sociaįinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagaĮ kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų
darbo užmokesčio sąnaudoms.
lšeitinės kompensaci ios
lšeitinės kompensacijos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo įprasto išėjimo
į pensiją arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais į tokias išmokas. Bendrovė
įhpažįįa išeitines išmokas nuo tos datos, kai nebegaĮi atsiimti pasiūĮymo mokėti tas išmokas.

Premiių pĮanai
Bendrovė pripažįsta įsipareigojimą ir premijų sąnaudas, kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba praeityje
buvo taikoma praktika, sukūrusi konstruktyvų įsipareigojimą.

3. Finansinės rizikos valdymas
3.1 .

Finansinės rizikos veiksniai

Bendrovės veikĮos tiksĮas yra uždirbti vidutinio Įaikotarpio ir iĮgaĮaikę grąžą iš investicijų į kruopščiai atrinktas
Įistinguojamas ir neįistinguojamas privačias Lietuvos įmones.
Bendrovės investicijos yra grupuojamos pagaĮ veikĮos pobūdį ir vaįdomos taip, kad pagrindinės investicijų
grupės nebūtų priklausomos viena nuo kitos. Taip yra diversifikuojama veikĮos rizika ir sudaromos sąĮygos
įarduoti bet kurią investiciją nesukuriant rizikos Bendrovei. Paprastai Bendrovė nesuteikia
patronuojamosioms įmonėms garantijų ar Įaidavimų už jų prisiimtus įsipareigojimus.
Bendrovės veikįa susijusi su tokiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika, kredito rizika ir Įikvidumo rizika.
Bendrovė iki šioĮ neniudojo išvestinių finansinio apsidraudimo priemonių šių rizikų poveikiui sumažinti.

3.1.1. Rinkos rizika
(a) Kai nos rizika

Bendrovės investicijos yra jautrios kainų pasikeitimo rizikai, kyĮančiai iš neapibrėžtumo dėį būsimosios
instrumentų vertės. sierojma vaĮdyti kainos riziką, Bendrovės vaĮdyba kartu su Bendrovės vadovybe ne rečiau
kaip kas ketvirtį peržiūri portfetio įmonių veikįos rezuĮtatus ir paĮaiko nuoĮatinį ryšį su portfelio įmonių
vadovybėmis versĮo pĮėtros ir einamosios veikĮos kįausimais.

21

AB ,,lnvoĮda privatus kapitoĮas", įmonės kodos 303075527, ŽaĮgirio g' 92, ViĮnius, Lietuvo
2018 metų finansinės otoskaitos (tūkst. eurų,

jei nenurodyta kitaip)

lnvesticijų, kuriomis prekiaujama aktyviosiose finansų rinkose, tikrojivertė 2017 m. buvo nustatyta pagaĮ
paskutinių6 mėnesiųsvertinį kainos vidurkį. 2O18 m. šios investicijos buvo įvertintos naudojant lll tikrosios
vertės Įygio vertinimo metodus ir įvesties duomenis, kadangi rinka, kurioje prekiauta šiais vertybiniais
popieriais, nebuvo aktyvi ir Įikvidi (žr. 5 pastabą).
Kainos rizikai jautrios Bendrovės investicijos tikrąja verte buvo

Bendrajai kainos rizikai jautrus finansinis turtas tikrąja verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais:
Vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama rinkoje
Vertybiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama rinkoje, vertinami tikrąja
verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais
Bendrajai kainos rizikai jautrus finansinis turtas tikrąja verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais, iš viso:
(b)

2018 m.
gruodžio

2017 m.
gruodžio

31 d.

31 d.

45 008

44 006

26891

26 749

7t899

70755

Vaįiutų kursų rizika

Kai Bendrovė turi turto, išreikšto kita vaĮiuta nei funkcinė vaĮiuta (eurai), ji tampa jautri vaĮiutų kursų
pasikeitimo rizikai, nes atsiranda tikimybė, kad tokio turto vertė ateityje kis dėĮ atitinkamų vaĮiutų kursų
pokyčio.

Bendrovės vadovybės vertinimu, vaĮiutų kursų rizika turto ir įsipareigojimų straipsnių vertei yra nereikšminga,
nes didžioji daįis Bendrovės sandorių vykdomi eurais, todėį Bendrovė neatskĮeidžia daugiau sU tuo susijusios
informacijos ir nenaudoja jokių apsidraudimo priemonių šiai rizikai vaĮdyti.
(c) Paįūkanu

rmos rizika

Visos Bendrovės gautos paskoĮos (Žr.'l2 pastabą)ir suteiktos paskoĮos (žr. 7 pastabą)yra su fiksuotomis
paĮūkanų normomis.
Bendrovės jautrumas paĮūkanų normų pasikeitimui pateiktas ĮenteĮėje toĮiau, kuri apima visą Bendrovės turtą
ir įsipareigojimus su paĮūkanomis, sugrupuotus pagaĮ ankstesnę iš paĮūkanų normos peržiūrėjimo arba
sutarties pasibaigimo datų.

Per 12
mėn.

Sumos be

paįūkanų

2018 m. gruodžio 31 d.
Suteiktos iĮgaĮaikės paskoĮos
Suteiktos trumpaĮaikės paskoĮos
Suteiktų paskolų iš viso
Gautos iĮgaĮaikės paskoĮos
Gautos trumpaĮaikės paskoĮos
Gautų paskolų iš viso

2017 m. gruodžio 3'l d.
Suteiktos iĮgaĮaikės paskoĮos
Sutei ktos trumpaĮai kės paskoĮos

Suteiktų paskolų iš viso
Gautos iĮgaĮaikės paskoĮos

Gautos trumpaĮaikės paskoĮos
Gautų paskolų iš viso

Po 12

mėn.

t7 690

770

s 927

770

5 927

,J.

2 806

t

2 806

640

lš viso
18 460
5 927

t7 690

24387

3 000

3 000

2807
3 000

5 807

t4 t59

14799
8517

14 159

23 316

10

8 507

6s0

8 507

6

28

34

29

5

43t

5 460

35

5 459

5 494
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Visoms kitoms sąĮygoms nesikeičiant,2018 m. gruodžio 31 d. paĮūkanų normos pasikeitimas 25 baziniais
punktais Bendrovės nuosavųaktyvųvertę pakeistųmaždaug 59 tūkst. eurųsuma (2017 m. _ 58 tūkst. eurų).
Tačiau šis vertinimas neapima gaĮimo netiesioginio paĮūkanų normos pasikeitimo poveikio Bendrovės
investicijų vertei, kuri prikĮauso nuo paĮūkanų normos pasikeitimo įtakos portfelio įmonių pinigų srautams,
arba kurių tikrosios vertės nustatymui paĮūkanų norma naudojama kaip įvesties duomuo.

3.1.2. Kredito rizika
Bendrovė susiduria su kredito rizika, kai viena šaĮis sukeįia finansinius nuostoĮius kitai šaĮiai dėĮ savo
palūkanų
įsipareigojimų nevykdymo. Bendrovė yra jautri kredito rizikai dėĮ gaĮimų suteiktų paskoĮų ir
neapmokėjimo (žr. 7 pastabą).

nuostoįi
PaskoĮos

ir

ka ta

ir 2018 m.

1

kitos gautinos Sumos

2018 m., 2017 m. gruodžio 31 d' ir 2017 m. sausio 1 d. nebuvo pofomių, jog gautinos sĮlmos, kurioms nebuvo
apskaitytas vertės sumažėjimas, gaĮi būti neatgautos.
Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Bendrovė naudojasi bankų, prikĮausančių
grupėms, kurių trumpaĮaikio skoĮinimosi reitingai yra A-1 ir aukštesni pagaĮ ,,Standard and Poor's" Vertinimą'
gruodžio
įasiaugomls, aiitinkamai tokiame banke buvo įaikomos visos Bendrovės įėšos 2018 m. ir 2017 m.
31 d.

Prieš sudarydama sandorius Bendrovė vykdo esamų ir būsimų partnerių patikimumo įvertinimus. Vėįiau
Bendrovės įartnerių kredito kokybę vadovybė vertina ne rečiau kaip kas ketvirtį. Toks vertinimas atĮiekamas
atsižveĮgiant į suteiktos paskoĮos Vertę, įmonės būkĮę ir suteiktos paskoĮos atgavimo riziką.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė įvertina įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę finansinio turto pirminio
pripažinimo metu ir kiekvieną finansinės būkĮės ataskaitos parengimo datą, atsižveĮgdama į tai, ar nuo
pirminio pripažinimo momento kredito rizika nėra reikšmingai išaugusi. Tam, kad gaįėtųtai įvertinti,
bendrovė paĮygina įsipareigojimo neįvykdymo riziką, susijusią su turtu, ataskaitų parengimo dieną su
įsipareigojimo neįvykdymo rizika pirminio pripažinimo metu.

Bendrovės maksimaįi kredito rizika priĮygsta finansinių priemonių apskaitinių verčių sumai. Bendrovė neturi

jokių užstatų kredito rizikai sumažinti.

Bendrovė skoįina portfetio įmonėms ir kitoms privačioms įmonėms, kurių kredito patikimumas nustatomas
individuaĮiai. Toms gautinoms sumoms, kurių apmokėjimo terminai nėra pasibaigę, yra Įaikoma, kad
nemokumo rizika yri maža, ir tikimasi, kad paskoĮos ir paĮūkanos bus sumokėtos sutartais terminais. Suteiktų
paskoĮų nuvertėjimas apskaičiuotas atsižvetgiant į individuaįiai nustatytą tikimybę atgauti paskoĮintas įėšas ir
(arba) sukauptas paĮūkanas (žr. 7 pastabą).

Maksimaįi kredito rizika finansinių ataskaitų dieną buvo tokia:

Apskaitinė vertė
2017 m.
eruodžio 31 d
26 455
29 125

2018 m.
eruodžio 31 d.
Suteiktos paskoĮos (iĮgataikės ir trumpaĮaikės)
Nuvertėjimas (-)
Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai
Pinigai ir jų ekvivaĮentai
Iš
3.

321
565

(3 13e)
986
87

25 273

24 389

(4 738\

viso
1.3. Likvidumo rizika

Likvidumo rizika kyĮa tada, kai tikėtina, kad Bendrovė neturės pakankamai piniginių įėšų Įaiku padengti visus
savo įsipareigojimus, arba gaĮės tai padaryti tik reikšmingai nepaĮankiomis sąĮygomis.
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Bendrovė investuoja į finansines priemones, kurios nėra įikvidžios, todėl, iškiĮus būtinybei nepĮanuotam
Įikvidumo trūkumu] padengti, gali būti neįmanoma per trumpą Įaiką parduoti tokių priemonių už kainą,

artimą jų tikrajai vertei.

lki šioį Bendrovė nebuvo susidūrusi su Įikvidumo trūkumu. Visos Bendrovės gautos paskoĮos (žr.12 pastabą)
yra Įaisvų Įėšų perskirstymo tarp portfeĮio įmonių priemonė trumpuoju Įaikotarpiu.
LenteĮėje pateikiama Bendrovės finansinių įsipareigojimų anaĮizė 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d.
įsipareigojimai suskirstyti pagat mokėjimo terminus, atsižveĮgiant į paskutinę ataskaitinio Įaikotarpio dieną
tikusį Įaikotarpį iki sutartyje numatyto apmokėjimo termino pabaigos. LenteĮėje pateiktos sumos apima
sutartyje numatytus nediskontuotus pinigų srautus.
rki 3
mėnesių

Nuo 4 iki
12

mėnesiu

PaskoĮos, kurioms nustatytos paĮūkanos

5

Po5

lš viso

3 028

3 066

6 095
117

118

3 028

3 066

6 212

35

5 607

5 642

5 607

PaskoĮos, kurioms nustatytos paĮūkanos

Kitos trumpaįaikės mokėtinos sumos
2018 m. gruodžio 31 d. įikutis

Nuo 2 iki
metu

117

Kitos trumpaĮaikės mokėtinos sumos

109

109

2017 m. gruodžio 31 d. likutis

144

s 751

3.2. Kapitalo rizikos valdymas
Bendrovės kapitaĮas yra jos akcininkams tenkantys nuosavi aktyvai, kurių sudedamosios daĮys yra įstatinis
kapitaĮas, akcijų priedai, privaĮomasis rezeryas, savų akcijų supirkimo rezeryas ir sukauptas nepaskirstytas
režuĮtatas. Paįrindinis kapitaĮo ir su juo susijusios rizikos vaĮdymo tiksĮas Bendrovėje yra siekis išĮaikyti
veikĮos tęstinumą, kad būtų gaĮima uždirbti pakankamą grąžą akcininkams ir išĮaikyti stiprią kapitaĮo bazę,
užtikrinančią Bendrovės investicinės veikįos pĮėtrą. Siekdamas optimizuoti kapitaĮo struktūrą, Bendrovės
akcininkų susirinkimas gaĮi mokėti dividendus, grąžinti kapitaĮą akcininkams arba išleisti naujas akcijas.

3.3. Tikrosios vertės nustatymas
PagaĮ 13-ojo TFAS reikaįavimus Bendrovė privaĮo atskįeisti informaciją apie tikrosios vertės nustatymo
paiikimumo Įygį. Tuo tiksĮu Bendrovė kįasifikuoja tikrosios Vertės matavimus pagaĮ įvesties duomenų
svarbumą. Bendrovės naudojama tikrosios vertės hierarchija turi tokius Įygius:

_
-

l Įygio įvesties duomenys yra identiško turto ar įsipareigojimo biržos kaina (nekoreguota) aktyviojoje
rinkoje, kuri yra prieinama Bendrovei vertės nustatymo dieną;
ll Įygio įvesties duomenys yra tiesiogiai ar netiesiogiai palyginami duomenys apie turtą ar
įsipareigojimą, kurie yra kiti, nei biržos kaina, kuri įtraukta į l Įygį; ir
itt lyglo tu.to įr įsipaieigojimo vertinime naudoti įvesties duomenys, kurie yra nepaĮyginami. Įšią
kategoriją įtraukiamos visos priemonės, kurios vertinamos naudojant nestebimus kintamuosius ir
nestēbimi kintamieji turi reikšmingos įtakos priemonių Vertinimui. Į šią kategoriją įtraukiamos
priemonės vertinamos remiantis skeĮbiamomis panašių priemonių kainomis; norint atspindėti
skirtumus tarp priemonių, reikaĮingos reikšmingos nestebimos korekcijos arba prieĮaidos.

Bendrovė ,,paĮyginamiesiems" duomenims priskiria rinkos duomenis, kurie yra prieinami, reguĮiariai skeĮbiami
ir atnaujinami, patikimi, patikrinami ir gaunami iš neprikĮausomų šaĮtinių.
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LenteĮėje pristatomas Bendrovės finansinis turtas, suskirstytas pagaĮ tikrosios vertės hierarchijos Įygius

Lietuvoje registruotų įmonių
paprastosios vardinės akcijos

Tikrosios vertės nustatymas ataskaitinio
periodo
ie naudoiant
Reikšmingus
ldentiško
nepalyginaReikšmingus
turto biržos
palyginamuomuosius
kainą
sius įvesties
aktyviojoje
įvesties
duomenis
duomenis
rinkoie
(l! lveis)
(lll lygis)
(l įygis)

2018 m.
gruodžio
31 d. iš viso

lgalaikis finansinis turtas,
apskaitomas tikrąja verte, kurios
I

pasikeitimai pripažįstami pelnu ar
nuostoliais

66 153
66 153

71 899
71 899

19 856

NekiĮnojamojo turto Vystymas ir nuoma
Žemės ūkio paskirties žemė
Kita veikĮa

5 747

llgalaikio finansinio turto, apskaitomo
tikrąja verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami pelnu ar nuostoliais, iš
viso
Turto tikrąja verte iš viso

Lietuvoje registruotų įmonių
paprastosios vardinės akcijos

930

45 367
19 856
5 747
930

45 367

BaĮdų gamyba

5 747
5 747

Tikrosios vertės nustatymas ataskaitinio
periodo pabaisoie naudojant
Reikšmingus
ldentiško
nepalyginaReikšmingus
turto biržos
palyginamuomuosius
kainą
sius įvesties
aktyviojoje
įvesties
duomenis
duomenis
rinkoje
(ll lveis)
(lll lveis)
(l lyeis)

2O17 m.

gruodžio
31 d. iš viso

llgalaikis finansinis turtas,

apskaitomas tikrąja verte, kurios

pasikeitimai pripažįstami pelnu ar
nuostoliais

44 006

BaĮdų gamyba

1 269

45 875
zo 026
3 585
1 269

23 164
23 164

70 755
70 755

1 869

20 026

NekiĮnojamojo turto vystymas ir nuoma
Žemės ūkio paskirties žemė
Kita veikĮa

3 585

llgalaikio finansinio turto, apskaitomo
tikrąja verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami pelnu ar nuostoliais, iš
viso
Turto tikrąja verte iš viso

47 591
47 591

2018 m. Bendrovė pervedė iš ll į lll tikrosios vertės hierarchijos Įygį finansinį turtą, kurio vertė 2017 m. buvo
44 006 tūkst. eurų, nes rinka, kurioje prekiauta šiais vertybiniais popieriais, nebuvo aktyvi ir Įikvidi (žr. 5
pastabą). Tikroji finansinio turto vertė buvo nustatyta naudojant diskontuotus pinigų srautus ir
paĮyginamuosius sandorius.
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3.4. Pervedimai tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių
Visada Įaikoma, kad pervedimai tarp tikrosios vertės hierarchijos Įygių atsitinka ataskaitinio Įaikotarpio
pradžioje.

4. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai
Bendrovė daro apskaitinius vertinimus ir sprendimus, kurie darys įtaką skeįbiamoms turto ir įsipareigojimų
sumoms per ateinančius finansinius metus. šie vertinimai ir sprendimai yra nuolatos peržiūrimi ir yra
grindžiami istorine patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant esamomis apĮinkybėmis pagrįstus ateities

lukesčius. Atįikti apskaitiniai vertinimai ne visada atitinka faktinius rezuĮtatus. Vertinimai ir prieĮaidos, kurių
rizika yra reikšminga, ir kurie per ateinančius finansinius metus gali pareikaįauti turto ar įsipareigojimų
apskaitinių verčių reikšmingo koregavimo, yra aptariami toįiau.

4.1. lnvesticijų, kuriomis neprekiaujama likvidžiose rinkose, tikroji vertė
Vertybinių popierių, kuriais neprekiaujama Įikvidžiose rinkose, tikroji vertė nustatoma naudojant vertinimo
modĮĮius, iš kurių svarbiausi yra pajamų daugikĮiai, diskontuoti pinigų srautai ir paskutiniai paĮyginamieji
sandoriai. Bendrovėje naudojami tikrosios Vertės nustatymo modeĮiai yra periodiškai peržiūrimi ir Įyginami su
istoriniais rezultatais, siekiant užtikrinti jų patikimumą.
lšsami informacija apie naudotus ll ir Ill Įygio tikrosios vertės nustatymo metodus ir įvesties duomenis

pateikta 6-oje pastaboje.

4.2. Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Bendrovė turės pakankamai
mokestinio peĮno, kuris Įeis panaudoti mokesčio turtą. Atidėtojo mokesčio turtas yra peržiūrimas kiekvieną
finansinių aĮaskaitų pateikimo dieną ir mažinamas tokia suma, kokia mokestinė nauda, tikėtina, nebus
reaĮizuota.
Atidėtojo mokesčio turto apskaitinės vertės yra atskĮeistos 8 pastaboje.
4.3. Investicinio subjekto statusas
Vadovybė periodiškai tikrina, ar Bendrovė atitinka visus 2.2 pastaboje nurodyt-us investiciniam subjektui
keĮiamus reikaįavimus. Tuo pačiu vadovybė įvertina Bendrovės veikĮos tiksĮą (žr. 1 pastabą), investavimo
strategiją, pajamų prigimtį ir tikrosios vertės modelius. Vadovybės vertinimu, nuo Bendrovės įsteigimo dienos
iki finansinių ataskaitų sudarymo Bendrovė atitiko visus investicinio subjekto kriterijus.
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5. Finansinės priemonės pagal kategorijas
Turtas,

vertinamas
amortizuota
savikaina

Turtas finansinės būklės ataskaitoje
2018 m. gruodžio 31 d.
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja Verte' kurios
pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoįiais
Suteiktos i tgaĮaikės paskoĮos
Suteiktos trumpaĮaikės paskoĮos
Kitos gautinos sumos, išskyrus išankstinius apmokėjimus

Turtas,
vertinamas
tikrąja verte
per pelną ar
nuostoįius

lš viso

71 899

71 899
18 460
5 927
291

71 899

97 142

70 755

70 755
14 799

18 460
5 927

291

Pinigai ir pinigų ekvivaĮentai
lš viso
2017 m. gruodžio 31 d.
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoįiais
Suteiktos iĮgaĮaikės paskoĮos
Suteiktos trumpaĮaikės paskoĮos
Kitos gautinos sumos, išskyrus išankstinius apmokėjimus
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
lš viso

565

565

25 243

14 799

I s17

8 517
961

961
87

87

24 364

Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina

2017 m.
eruodžio 31 d.

2018 m.
sruodžio 31 d.

PaskoĮos

95 119

70 755

5 494

5 807

Kiti įsipareigojimai, išskyrus mokėtinus mokesčius ir išmokas
darbuotojams
lš viso

117

109

5 924

5 603

6. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoįiais
Bendrovės iĮgaĮaikį finansinį turtą, apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar
nuostoĮiais,2O18 m. ir2017 m. gruodžio 31 d. sudarė tokios Lietuvos RespubĮikoje registruotųįmoniųakcijos:

2018 m. gruodžio 31 d.

Veiklos pobūdis
Pavadinimas
Tiesiogiai voĮdomos įmonės
BaĮdų pramonė
AB ,,ViĮniaus

baįdai"
,,Bordena"
,,Dizaino
institutas"
UAB ,,Riešės
investicija"
UAB ,,EĮniakampio
namai"
UAB
UAB

,,BNN"
UAB ,,Etanija"
UAB ,,DipoĮio Vaįda"
UAB

Turimas
akcijų ir
balsų %

Tikrosios
vertės
nustatymo
hierarchija

2017 m. gruodžio 31 d.

Turimas
akcijų ir
balsų

%

Tikrosios
vertės
nustatymo
hierarchiia

BaĮdų pramonė

100,0

%

lll tygis
lll tygis

86,0 %
100,0 %

ll Įygis
lll Įygis

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

o/o

lll Įygis

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto

87,7

%

NekiĮnojamojo turto

vystYmas ir nuoma

NekiĮnojamojo turto

vystYmas ir nuoma

'100,0%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

vystYmas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

llĮ Įygis

100,0

%

lll tygis

100,0

%

lll Įygis

NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto

vystymas ir nuoma
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Pavadinimas

Veiklos pobūdis

UAB ,,Purvynės vaįda"

vystymas ir nuoma

UAB ,,Bartų vaĮda"

NekiĮnojamojo turto

2018 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios
Turimas vertės
nustatymo
akcijų ir
hierarchiia
balsu %

2017 m. gruodžio 31 d.

Tikrosios

Turimas vertės
nustatymo
akcijų ir
balsu

%
o/o

hierarchiia
lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

100,0

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll tygis

100,0%

lll Įygis

UAB ,,TripoĮio vaįda"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,lBc Įogistika"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0%

lll Įygis

UAB ,,Minijos vaįda"

vystymas ir nuoma

100,0

%

Ill Įygis

100,0%

lll Įygis

UAB ,,Via soĮutions"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,Justum"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll tygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,lnreaĮ vaĮdymas"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,lnReaĮ"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0%

lll tygis

UAB ,,lnreaĮ geo"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0%

lll Įygis

UAB ,,Dommo Nerija"
UAB ,,lnvesticijų

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll tygis

srautas"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll tygis

100,0%

lll tygis

UAB ,,TraiĮinga"

vystymas ir nuoma

100,0%

lll įygis

UAB ,,Nemora"

vystymas ir nuoma

UAB ,,Larėjas"

NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto

NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lIl Įygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,Nedruvis"

vystymas ir nuoma

'100,0

%

lll Įygis

100,0%

lll Įygis

UAB ,,Andojus"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0%

lll tygis

UAB ,,Danės giĮdija"

vystymas ir nuoma

100,0%

lll tygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,AkviĮas"

vystymas ir nuoma

'100,0%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,Daugpirkis"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0%

lll tygis

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,LT investicijos"

NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto
NekiĮnojamojo turto

NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto

UAB ,,Geruvis"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,PĮuknis"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll tygis

100,0

%

lIl Įygis

UAB ,,Vėjo dukra"

vystymas ir nuoma

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

100,0

%

lll Įygis

100,0%

lll tygis

100,0

%

lll Įygis

UAB ,,VaduĮa"
UAB ,,Variagis"

NekiĮnojamojo turto
Nekiįnojamojo turto

NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
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AB ,,lnvoĮda privatus kapitoĮas", įmonės kodas 303075527, ŽaĮgirio g' 92, ViĮnius, Lietuva
2018 metų finansinės ataskaitos (tŪkst' eurų'

Pavadinimas
UAB ,,Dangės

krantinės"

UAB ,,De[fino vaĮda"
UAB ,,DeĮtuvis"

AB ,,Vernitas"
AB ,,ZeĮvė"

UAB ,,Krevina"
UAB ,,lnvesticijų

tinkĮas"
UAB ,,Fortina"
UAB ,,švytėjimas"
UAB
UAB
UAB
UAB

,,Ente"
,,Aktyvo"
,,Adruva"
,,Trenduva"

jei nenurodyta kitoip)

Veiklos pobūdis
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
Y.
zemes uKlo
paskirties žemė
Kita veikĮa
Kita veikĮa
Kita veikįa
Kita
Kita
Kita
Kita
Kita
Kita
Kita

2o17 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios
Tikrosios
Turimas vertės
vertės
Turimas
nustatymo
akcijų ir
nustatymo
akcijų ir
hierarchiia
hierarchiia balsų %
baįsų %

Įygis
lll Įygis

100,0%
100,0%

%

ll Įygis

100,0

0,7 %
3,8%
100,0 %

lll Įygis
lll Įygis
lll Įygis

0,7 %
3,8%

veikĮa
veikĮa
veikĮa

100,0

lll Įygis

veikįa
veikįa

100,0%
45,4%
100,0%

100,0%
100,0 %
100,0 %
100,0 %
45,4%
100,0%
100,0 %

100,0%
100,0%
100,0

100,0

veikĮa

%

%

lll

lll
lll
lll
lll

tygis
Įygis
Įygis
Įygis

veikįa

lll Įygis
lll Įygis
ll Įygis
lll Įygis
lll Įygis

%

lll
lll
lll
lll
lll
lll
lll

Įygis
Įygis
Įygis
Įygis
Įygis
Įygis
Įygis

Visos pirmiau išvardintos įmonės yra įsteigtos ir veikĮą vykdo Lietuvoje.
KeĮios Bendrovės vaįdomos įmonės turi paskoĮų iš kredito institucijų, todėĮ, norėdamos mokėti dividendus,
turi gauti tų kredito institucijų sutikimą. Kai kurių vaĮdomų įmonių įsipareigojimai kredito institucijoms yra
suboįdinuotl paskoĮomis, gautomis iš Bendrovės, tokiųsubordinuotųįsipareigojimųsuma 2018 m. gruodžio
31 d. sudarė 11766 tūkst. eurų (2017 m._97zztūkst. eurų)' JokiųkitųreikšmingųapribojimųvaĮdomoms
bendrovėms deĮ jų peĮno paskirstymo nėra.

Bendrovėje naudoti ll ir lll tikrosios vertės Įygiųvertinimo metodai ir įvesties duomenys 2018 m. gruodžio
31 d. buvo tokie:

Veiklos pobūdis
NekiĮnojamojo
turto vystymas ir

Tikroji
vertė
2018 m.
gruodžio
31 d.

17 407

nuoma

NekiĮnojamojo
turto vystymas ir

2 449

nuoma

Žemės ūkio žemė

BaĮdų pramonė

Kita veikĮa

5 747

45 367

929

Vertinimo modelis
PaĮyginamasis

vertinimas

Diskontuoti pinigų
srautai
Rinkoje paĮyginami
sandoriai
Diskontuoti pinigų
srautai
Diskontuoti pinigų
srautai

29

Naudoti ivesties duomenys

Naudotos
reikšmės

kv. m rinkos kaina, EUR

50-4 302

Svertiniai kapitaĮo kaštai
lĮgaĮaikis pajamų augimas

7,',| %-8,6

%

2,0%

lĮgaĮaikė EBlT marža

6,7

EUR/ha rinkos kaina

3 302-5 616

Svertiniai kapitaĮo kaštai
lĮgaĮaikis pajamų augimas

8 5 %-9,5

lĮgaĮaikė EB|T marža
Svertiniai kapitaĮo kaštai

6, 0 o/o-9,8

lĮgaĮaikis pajamų augimas
lĮgaĮaikė EBlT marža

%-17

2

,4

0/"

o/o

o/o

7, 6 %-12,1

%
%

2,0%
5

0 %-5,8

o/o

AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kodos 303075527, ŽaĮgirio g. 92, ViĮnius, Lietuva
2018 metų finansinės ataskoitos (tŪkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovėje naudoti ll ir lll tikrosios vertės Įygiųvertinimo metodai ir įvesties duomenys 2017 m. gruodžio
31 d. buvo tokie:

Tikroji
vertė
2017 m.

Veikįos pobūdis
NekiĮnojamojo
turto vystymas ir

gruodžio
31 d.

17 371

nuoma

NekiĮnojamojo
turto vystymas ir

2 655

nuoma
Žemės ūkio žemė
BaĮdų pramonė
BaĮdų pramonė

Kita veikla

3 585

44 006
1 869

1 269

Vertinimomodelis Naudotiįvesties

PaĮyginamasis

duomenvs

3154 526

kv. m rinkos kaina, EUR

vertinimas

Diskontuoti pinigų
srautai
Rinkoje paĮyginami

sandoriai
Rinkoje paĮyginami
sandoriai
Diskontuoti pinigų
srautai
Diskontuoti pinigų
srautai

Naudotos
reikšmės

Svertiniai kapitaĮo kaštai
lĮgaĮaikis pajamų augimas

8,0 %-10,6
3,0

lĮgaĮaikė EB|T marža

2,9 %-13 5%

EURi ha rinkos kaina

27314

0/o

o/o

Svertinis 6 mėn. akcijos
rinkos kainos vidurkis
Svertiniai kapitaĮo kaštai
lįgaĮaikis pajamų augimas

456

13,17

,6
2,0

7

6,0

lĮgaĮaikė EB|T marža

Svertiniai kapitaĮo kaštai
lĮgaĮaikis pajamų augimas

o/o

o/o

o/o

9,4-11,2

%

3,0%

lĮgaĮaikė EB|T marža

4.0 %-11,3

%

Visoms kitoms sąĮygoms esant nepakitusioms, diskontuotų pinigų srautų metodu vertinamų investicijų
tikrosios vertės jautrumas įvesties duomenų pokyčiui 2018 m. gruodžio 31 d. yra toks:

Tikrosios vertės pokytis, jeigu:
Svertiniai kapitaĮo kaštai pasikeistų 1 % punktu

Padidėiimas

lĮgaĮaikis pajamų augimas pasikeistų 1 % punktu
lĮgaĮaikė EBIT marža pasikeistų 1 % punktu

Sumažėiimas

(10 7Ze)

14 562

I 264

(6 805)

3 382

(3 382)

Svertiniai kapitaĮo kaštai skaičiuojami taikant individuaĮios įmonės skoĮinto ir nuosavo kapitaĮo santykį ir
atitinkamo įmonės sektoriaus beta koeficientą.
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitoĮos", įmonės kodas 303075527, ŽaĮgirio g. 92, ViĮnius, Lietuva
2018 metų finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

LenteĮėje pristatomas lll tikrosios vertės lygio instrumentų judėjimas:

Nekilnoja-

Lietuvoje registruotų įmonių
paprastosios vardinės akcijos
Per metus iki 2018 m.
gruodžio 31 d.
Tikroji vertė periodo pradžioje
Judėjimas tarp hierarchijos
įygių
Įsigijimas / kapitaĮo didinimas
Pardavimas / netekimas
Grynasis finansinio turto
tikrosios vertės pokytis
Tikroji vertė periodo
pabaigoje
Per metus iki 2017 m.
gruodžio 31 d.
Tikroji vertė periodo pradžioje
Įsigijimas / kapitaĮo didinimas
Pardavimas / netekimas
Grynasis finansinio turto
tikrosios vertės pokytis
Tikroji vertė periodo
pabaigoje

mojo turto
vystymas ir
nuoma

Baldų
pramonė

1 869

20 026

44 006
400
(1 s6s)

Kitos
veiklos

lš viso

1 269

23 164

;

44 006
403

33

(1 532)

(908)

(376\

112

45 367

929

66 152

17 663

71

3 839

559
(1 642)

320
(4)

21 573
879
(1 6461

3 446

1 478

(2 5661

2 358

20 026

1 869

1 269

23 164

1 395

19

856

Pasikeitimai Bendrovės iĮgaĮaikio finansinio turto, apskaitomo tikrąja Verte, kurios pasikeitimai pripažįstami
peĮnu ar nuostoĮiais, finansinės būkĮės ataskaitos straipsnyje per 2018 m. ir 2017 m. buvo tokie:

Likutis periodo pradžioje
PapiĮdomi akcijų įsigijimai, įmonių steigimas
PapiĮdomos investicijos kapitaĮizuojant suteiktas paskoĮas
Pardavimai, įstatinio kapitaĮo mažinimas
Tikrosios vertės pokytis per periodą
Likutis periodo pabaigoje

3'l

2018 m.
70 755

2017 m.
70 603

403
879
(1 s32)

2273
71 899

(1 646)

919

70755

AB ,,lnvoĮda privatus kapitaĮos", įmonės kodąs 303075527, ŽaĮgirio g. 92, ViĮnius, Lietuva
2018 metų finansinės atoskoitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grynąjį finansinio turto tikrosios vertės pokytį per 2018 m. ir 2017 m. peĮne (nuostoĮiuose) sudarė:

2018

m.

2O17 m.

lĮgaĮaikio finansinio turto pardavimo rezuįtatas
lĮgaĮaikio finansinio turto tikrosios Vertės pokyčiai

(s66)

(1s6)

2273

919

Finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai iš viso

1 307

763

2018 m.

2017 m,

ReaĮizuotas peĮnas iš investicijų

43

ReaĮizuoti nuostoįiai iš investicijų

(1 005)

NereaĮizuotas peĮnas iš investicijų

7 279

NereaĮizuoti nuostoĮiai iš investicijų
Pelnas iš investicijų iš viso

5

(161

)

(5 010)

9 084
(8 165)

1 307

763

7. Suteiktos paskolos
Bendrovės suteiktas paskoĮas sudarė:
20'18 m.

gruodžio 31 d.
Suteiktos ilgalaikės paskolos
Patronuojamosioms ir asocijuotosioms įmonėms (įskaitant
ir jų vaĮdomas patronuojamąsias įmones) suteiktos

2017 m.
eruodžio 31 d.

itgaĮaikės paskoĮos

22 873

17 888

Suteiktų iĮgaĮaikių paskoĮų nuvertėjimas
Suteiktos ilgalaikės paskolos iš viso

(4 413)

(3

18 460

14 799

6 029

8 416

223

151

(32s)

(50)

5 927

8 517

24 387

23 316

Suteiktos trumpalaikės paskolos
Patronuojamosioms įmonėms suteiktos trumpaĮaikės
paskoĮos

Trečiosioms šaĮims suteiktos trumpaĮaikės paskoĮos
Suteiktų trumpaĮaikių paskoĮų nuvertėjimas

Suteiktos trumpalaikės paskolos iš viso
Suteiktos paskolos iš viso

08eL

Pasikeitimai Bendrovės suteiktų paskoĮų finansinės būkĮės ataskaitos straipsnyje per 2O18 m. ir 2017 m. buvo
tokie:

Likutis periodo pradžioje
PapiĮdomai suteikta per metus
Priskaičiuota paĮūkanų per metus
Gauta apmokėjimų
Užskaitos
Nuvertėjimo pasikeitimas per metus
KapitaĮizuota suteiktų paskoĮų į investicijas
Likutis periodo pabaigoje

2018 m.
gruodžio 31 d.
23 316

2017 m.
eruodžio 31 d.
21 626

9 241

7 359

653

645

(7 1e8)

(5 04e)

(261

(38s)

(1 5ee)

(1)

(87e)

24 387

32

23 316

AB ,,lnvaĮda privatus kopitaĮas", įmonės kodas 303075527, ŽoĮgirio g. 92, ViĮnius, Lietuva
2018 metų finansinės ataskaitos (tŪkst' eurų,

jei nenurodyto kitaip)

Visos bendrovės, kurioms Bendrovė suteikė paskoĮas, kurios 2018 m. ir2017 m. gruodžio 31 d. buvo pradeĮstos
ir kurioms buvo pripažintas nuvertėjimas, veikė nekiĮnojamojo turto vystymo ir nuomos sektoriuje.
NepradeĮstos ir nenuvertėjusios paskoĮos buvo suteiktos šaĮims, vykdančioms savo įsipareigojimus ir finansinių
ataskaitų parengimo dieną nebuvo jokių požymių, jog skoĮininkai neįvykdys savo mokėjimų įsipareigojimų, nes
Bendrovė paskoĮas teikia tik patronuojamosioms įmonėms, kurias kontroĮiuoja, arba patikimoms trečiosiomis
šaĮimis. Didžiausia kredito rizika, patiriama finansinių ataskaitų parengimo dieną, yra kiekvienos pirmiau
nurodytos gautinos sumos grupės apskaitinė vertė. Bendrovė neturi jokių užtikrinimo priemonių.
Bendrovės suteiktų paskoĮų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei, nes palūkanų normos yra
peržiūrimos ir koreguojamos tada, kai keičiasi rinkos paĮūkanos normos. Jų vertė apskaičiuota diskontuojant
_
pinigų srautus faktine 2,7-4 proc. patūkanų norma 2018 m. gruodžio 31 d. (2017 m. gruodžio 31 d. 2,74

proc.). Tai lll Įygio tikrosios vertės hierarchijos vertinimas.

8. Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai
Bendrovės kitas gautinas sumas ir išankstinius apmokėjimus sudarė:

2018 m.
gruodžio 31 d
273

2017 m.
gruodžio 31 d.
902

lšankstiniai apmokėjimai

29

25

Kitos gautinos sumos

19

59

321

986

Gautini dividendai

Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai iš

viso

9. Peįno mokestis
Bendrovės atidėtojo peĮno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaityti taikant 15 proc. peĮno mokesčio

tarifą.

Bendrovės atidėtojo peĮno mokesčio turto ir įsipareigojimo pasikeitimai per 2018 m. buvo:

Likutis

Pripažinta
pelnu ar
nuostoliais

2017 m.

gruodžio
31 d.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Neribotai keĮiami mokestiniai nuostoĮiai
Ribotai keĮiami mokestiniai nuostoĮiai

Nepripažinta atidėtojo peĮno mokesčio turto daįis
Turtas, sudengtas su įsipareigojimu
Atidėtojo pelno mokesčio turtas grynąia verte

31 d.

37

270

2 659

(3s)

2 624

2894

Atidėtojo pelno mokesčio turto iš viso

gruodžio

233

2

2

Sukaupimai

Likutis

2018 m.

2

2896

(2o77)

(2o77)

(18)

(18)

799

2

801

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Finansinis turtas, vertinamas tikrąją Verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais

Atidėtojo peĮno mokesčio įsipareigojimas
Įsipareigojimas, sudengtas su turtu
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas iš viso
Pripažintas atidėtasis peĮno mokestis grynąja

verte
33

18)

(18)

18)

(18)

18

18

?99

2

n1

AB ,,lnvaĮda privotus kapitoĮas", įmonės kodas 303075527, ŽaĮgirio g' 92, ViĮnius, Lietuva
2018 metųfinansinės ataskoitos (tŪkst' eurų, jei nenurodyta kitaip)
Bendrovės atidėtojo peĮno mokesčio turto ir įsipareigojimo pasikeitimai per 2017 m. buvo:

Likutis

Likutis

Pripažinta
pelnu ar
nuostoliais

2016 m.

gruodžio
31 d.

2O17 m.

gruodžio
31 d.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Neribotai keĮiami mokestiniai nuostoįiai
Ribotai keįiami mokestiniai nuostoliai
Sukaupimai

Atidėtojo pelno mokesčio turtas iš viso
Nepripažinta atidėtojo peĮno mokesčio turto daĮis

191

42

233

2 636

23

2 659

2

2

2829

65

2894

(1868)

(2oe)

(2 077)
(18)

(18)

Turtas, sudengtas su įsipareigojimu
Atidėtojo pelno mokesčio turtas grynąja verte

Įt44

943

799

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Finansinis turtas, vertinamas tikrąją verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais

(18)

(18)

Atidėtojo peĮno mokesčio įsipareigojimas
Įsipareigojimas, sudengtas su turtu
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas iš viso

(18)

(18)

18

18

Pripažintas atidėtasis pelno mokestis grynąja verte

943

799

144

PeĮno mokesčio sąnaudų sutikrinimas su teorine peĮno mokesčio sąnaudų suma taikant gaĮiojantį peĮno
mokesčio tarifą:

2017 m.
1 954

2018 m.
Pelnas prieš pelno mokestį
Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15

233s

%

(3so)

mokesčio tarifą

Apmokestinamojo peĮno nemažinančios

-15

%

(2e3)

-15

%

sąnaudos

(81)

-3%

(2)

0%

Neapmokestinamosios pajamos
Nepripažinta atidėtojo peĮno mokesčio turto

433

19%

361

18%

0%

(20e)

-11%

1%

(143)

daĮis

Pelno mokesčio sąnaudų atstatymas

2

(sąnaudos)

-7

%

Didžioji daĮis atidėtojo peĮno mokesčio turto nuo ribotai perkeĮiamų mokestinių nuostoĮių iš investicijų
pardavimo nebuvo pripažinta dėĮ reikšmingo neapibrėžtumo, ar artimiausioje ateityje pakaks
apmokestinamojo peĮno ir turtas gaĮės būti panaudotas.
PagaĮ šiuo metu gaĮiojančius teisės aktus mokestiniai nuostoĮiai, išskyrus nuostoĮius, kurie susidarė dėį
veitybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perĮeidimo, gaĮi būti keĮiami neribotą Įaikotarpį,
jeigu tęsiama veikĮa, iš kurios šie nuostoĮiai susidarė. Apskaičiuojant2017 m. ir vėĮesnių metų peĮno mokestį,
įanaudojamų tokių mokestinių nuostoĮių suma negaĮi viršyti 70 proc. mokestinio Įaikotarpio apmokestinamojo
peIno.

Tikėtina, kad pripažinta atidėtojo peĮno mokesčio suma reaĮizuosis ne anksčiau kaip po 12 mėnesių.
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10. Pinigai ir pinigų ekvivaįentai
Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivaįentus 2018 m. gruodžio 3'l d. sudarė einamŲų sąskaitų Lietuvos
_
RespubĮikoje registruotų bankų Įikučiai: iš viso 565 tūkst. eurų (atitinkamai 2017 m. gruodžio 31 d. 87 tūkst
eurų).

11. Nuosavas kapitaĮas
Bendrovės akcininkai 2017 m. baĮandžio 28 d. priėmė sprendimą išmokėti dividendus po 0,05 euro vienai
akcijai, iš viso 1 034 tūkst. eurų.
Bendrovės akcininkai 2018 m. baĮandžio 30 d. priėmė sprendimą išmokėti dividendus po 0,03 euro vienai
akcijai, iš viso 622 tūkst. eurų.

12. Gautos paskolos
Bendrovės gautas paskoĮas sudarė:

2018 m.
eruodžio 31 d.
Gautos ilgalaikės paskolos
lš patronuojamųių įmonių gautos iĮgaĮaikės paskoĮos
Gautos ilgalaikės paskolos iš viso
Gautos trumpalaikės paskolos

2017 m.
sruodžio 31 d.

3 000

34

3 000

34
3 517

lš susijusių asmenų gautos trumpaĮaikės paskoĮos

lš patronuojamųjų įmonių gautos trumpalaikės paskoĮos

2 807

1 943

Gautos trumpalaikės paskolos iš viso
Gautos paskolos iš viso

2 807

5 460
5 494

5 807

2O18 m. gruodžio 31 d. Bendrovės iš susijusiųasmenų gautos iĮgaĮaikės paskoĮos turi būti grąžintos iki 2020 m.
biržeįio mėn. Kitų trumpaĮaikių paskoĮų grąžinimo terminai yra iki 2019 m. pabaigos. PaskoĮų paĮūkanų

normos per 2018 m. buvo

2,74,5 Proc.

Bendrovės gautų paskoĮų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei, nes paĮūkanų normos yra peržiūrimos
ir koreguojamos tada, kai keičiasi rinkos paĮūkanos normos. Jųvertė apskaičiuota diskontuojant pinigų
srautus 2,74,5 proc. patūkanų normomis (2017 m. gruodžio 31 d. - 2,7_4,0 proc. ).
Paskolų judėjimas per metus sudarė:

2018 m.
gruodžio 31 d.
5 494
7 1',tl

2017 m.
sruodžio 31 d.
5 624

(6 e61)

(3 4e4)

Užskaitos

(28)

(384)

Priskaičiuota paĮūkanų per metus

191

't80

5 807

5 494

Likutis periodo pradžioje
Gauta per metus
Grąžinta per metus

Likutis periodo pabaigoje

1

3. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Bendrovė neba Įansini ų įsipareigojimų

i

r neapibrėžtumų neturi.
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14. Susijusių šaĮių sandoriai
Sandoriai su

rrsiomis šaįimis

šaĮys Įaikomos susijusiomis, kai viena šaįis turi gaĮimybę kontroĮiuoti kitą arba daro reikšmingą įtaką kitai
šatfai priimant finansinius ir veikįos sprendimus. 2O18 m. ir 2017 m. Bendrovės susijusiomis šaįimis buvo
patronuojamosios įmonės, asocijuotosios įmonės, Bendrovės akcininkai (1 pastaba) ir Bendrovės pagrindiniai
vadovai, įskaitant Bendrovės pagrindinių vadovų ir akcininkų, turinčių reikšmingą įtaką, kontroĮiuojamas ar
bendrai kontro[iuojamas įmones.
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šaĮimis 2018 m. ir šiųsandorių Įikučiai 2018 m. gruodžio 31 d.:

Palūkanų
paiamos
Patronuojamosios įmonės
Bendrovės akcininkai ir jų

Dividendų
amos
2 880

648

Suteiktos
paskolos
(7 pastaba)

648

2 880

79

2 807

108

2750

4

250
807
5

24 164

artimieji

Bendrovės pagrindiniai vadovai

Gautos
paskolos
(12 pastaba)

Palūkanų
sąnaudos

24 164

191

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šaĮimis 2017 m. ir šių sandorių Įikučiai 2017 m. gruodžio 3'l d.:

PaĮūkanų
paiamos
Patronuojamosios įmonės
Bendrovės akcininkai
Bendrovės pagri ndi niai vadovai

Pasrindiniu vadovu darbo

Dividendų
lamos

Suteiktos
paskolos
(7 pastaba) ir
kitos gautinos
sumos

Gautos
paskolos

Palūkanų
sąnaudos

(1

644

't 483

23 165

40
129

644

1 483

23 16s

180

11

1 pastaba)
1 977

3224

293
5 494

ir kitos išmokos

Pagrindiniais Bendrovės vadovais yra Įaikomi vatdybos nariai, direktorius ir vyr. finansininkas. Pagrindiniams
Bendrovės vadovams per 2018 m. buvo priskaičiuota 452 tūkst. eurųdarbo užmokesčio, įskaitant premijas ir
sociaįinio draudimo įmokas (per 2O17 m. _ 452 tūkst. eurų). Vadovams 2018 m. gruodžio 31 d. prikĮausė

41,2proc. BendrovėsbaĮsoteisęturinčiųakcijų(2017m. gruodžio31 d.-4,0proc.).

15. Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
lki šių finansinių ataskaitų pasirašymo datos Bendrovėje reikšmingų įvykių, kuriuos reikėtų atskįeisti šiose
finansinėse ataskaitose, nebuvo.
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