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Nuomonė

Auditą atlikome pagaltarptautinius audito Standartus (toliau _ TAS). Mūsų atsakomybė pagal Šiuos

standartus iŠsamiai apiuuointa šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už finansinių

ataskaitų auditą". Mes esame neprrklausomi nuo lmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos

Įiįįo.nį valdytos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (tolrau - TBESV kodeksas) ir

Lietuvos Respublikos finansinių atasūaitų audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu

Lietuvos Respubliko1e. Mes taiį pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos

Ēespublikos iinansinių ataskaitų audito jstatymU ii rersv kodeksu' Mes tikime, kad mūsų surinkti

audito jrodymaiyra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

Mes atlikome AB ,,lnvalda privatus kapitaIas" (toliau _ lmonė) finansinių ataskaitų auditą. jmones

f inanstnes ataskaitas sudaro:

o 2017 m. gruodŽio 31 d. finansinės būklės ataskaita'

. tą dieną įasibaigusių metų pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita'

.tądienąpasibaigusrųmetųnuosavokapitalopokyčiųataskaita,

. tą dieną pasibaigusių metų pinigų Srautų ataskaita' ir

o finansinių ataskĮitų aiškinamasis raštas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų santrauką'

Mūsų nuomone, pridėtos f inansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie lmonės 2017 m

gruojzio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų

šrautus pagal tarptaUtinius finansiįės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos

Sąjungoje.

3
@2o18,,KPMG Baltics", UAB, yra Liėtuvos riboto9 atsakomybės jmonė ir

i*iįrrr"o-' KPMG imoniŲ narių, prikleusančių Švoicariios imonei
,,Ki,lMG lnternįtional cooperative" (.,KPMG lnternatįonal"), tinklo narė'

Visos teisės saugomos.

Vadovybė yra atsakinga už Šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parenglmą

ir teisingą pateikimą pĮgat tarįtaUtiniUS iinansinės atskaitomybėS standartus, priimtus taikyti

Ėrropoš šąjungoje,_ir tJtią vijaus kontrolę, kokia, vadovybes nuomone, yra būtina f inansinėms

ataskaitomĮ parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti lmonės gebėiimą tęsti veiklą ir atskleisti

(tei būtina) dalykus, susi1usius su veiklos tęStinUmU ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,

išskyrus tuos atvejus, kii vadovybė ketina likviduoti lmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių

alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakin9i asmenys privalo prižiūrėti Įmonės f inansinių ataskaitų rengimo procesą'

Pagrindas nuomonei pareikšti

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Įmonės kodas: 1 1 1lĮ!)4971

PVM mokėtojo kodas: LT1 14949716



Auditorraus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra

reikŠmingai iŠkraipytos dėl apgauiės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama

mŪsų nuĮmonė. Pakankamas užtikrinimas - tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad

reikšmingą iŠkraipymą, 1eigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS'

tskraipyūai. kurie gali"aisirasįiootapgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrjstai

numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos Vartotojų ekonominiams sprendimams,

priimamiems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagalTAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomes

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

r Nustatome ir jvertiname f inansinių ataskaitų reikšmingo iŠkraipymo dėl apgaulės arba klaidų

riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką i tokią riz\kąir surenkame pakankamų

tinkamų audiįo jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. Reikšmingo iŠkraipymo dėl apgaulės

neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iŠkraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes

apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba

vidaus kontrolių nepaisymas.

o lgyjame Supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontrotes tam, kad galėtume suplanuoti

įįntreeiomis aplinkybemis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikŠti

nUomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą'

o Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamUmą ir vadovybės atliktų apskaitinių Vertinlmų bei

su 1ais susijusių atskleidimų pagrjstUmą.

o Padarome išvadą dėltaikomo veiklos tęStinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,

remiantis surinktais jrodymais, egzistuo1a su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas

neapibrėžtumas, dėikurio gali kilįi reikšmingų abejonių dėljmonės gebė1imotęstiveiklą. Jeigu

padarome iŠvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje

privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių

atskleidimų nepakanka, tuirme modifikuoti SaVo nuomonę. Mūsų išvados yra pagrjstos audito

jrodymais, įuriuos surinkome ikį auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimiĮvykiai ar sąlygos gali

lemti, kad Įmonė negales toliau tęsti savo veiklos.

o lvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, Struktūrą ir turinj, jskartant atskleidimUs, ir tai,

ar f inansinės" utrĮkrito.e pĮteitti pagrindžiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų teisingo

pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj ir

atlikimo laiką bei reiks.ing6 audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės trŪkumUs,

kuriuos nustatome audlto metu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

Do
Pa

otas auditorius

Vilnius, Lietuvos ResPublika
201B m. balandžio 23 d.

@2o18,,KPMG Baltics". UAB, yra Liotuvos ribotos atsakomybės įmonė ir
nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
.,K'PMG lnternational cooperatiYį" {,,KPMG lntērnational"), tinklo narė.
vi9os teisė9 saugomos.



AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮos", įmanės kadas 303075527, Šeimyniškių g. 3, Viįnius, Lietuva

20{7 metųfinansinės ataskaįtos (fūksf. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagri ndi nė i nformacija

Vatdyba
p. Vytautas Bučas (pirmininkas)
p. lndrė Mišeikytė
p' DaĮius Kaziūnas

Vadovybė
p. DaĮius Kaziūnas (direktorius)
p. Vaidas Savukynas (vyr. finansininkas)

įmonės kodas ir registras
Įmonės kodas 303075527

įmonės registro duomenis saugo VĮ ,,Registrų centras"

Buveinės adresas
Šeimyniškių g' 3

09312 ViĮnius
Lietuva

Adresas internete
įdaok.Įt

Bankai
Luminor bank AB
AB SEB bankas
AB Šiauįių bankas

Auditorius
,,KPMG BaĮtics", UAB
Konstitucijos Pr. 29
08105 ViĮnius
Lietuva

šias finansines ataskaitas vadovybė ir vatdyba pasirašė ir patvirtino išĮeidimui 201B m. baįandžio 23 d

Daįi
nansininkasus
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas'', įmonės kodas 3a3075527, Šeimyniškių g' 3, ViĮnius' Lietuva

20i7 metų iinansinės aįaskaitos (rŪksr. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinės būklės ataskaita

2017 m.
gruodžio

31 d.

2016 m.
gruodžio

31 d.

TURTAS
lĮgaĮaikis turtas
lĮgaĮaikis nemateriaįusis 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
Suteiktos trumpaĮai kės paskoĮos

Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai

Pinigai ir pinigų ekvivaĮentai
TrumpaĮaikio turto iš viso
TURTo lŠ Vlso

NUosAVAs KAPITALAS lR įslPARElGoJlMAl
Nuosavas kapitaĮas

įstatinis kapitaĮas
Akcijų priedai
PrivaĮomasis rezervas
Savų akcijų supirkimo rezervas
Nepaski rstytasis Pe[nas
Nuosavo kapitaĮo iš viso

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
lĮgaĮaikės paskoĮos

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
TrumpaĮaikės paskoĮos

Kitos trumpaįaikės mokėtinos sumos

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso

įsipareigojimų iš viso
NUosAvo KAPITALo lR įslPARElGoJIMŲ lš ųso

Pastaba

6

7
9

7
B

't0

11

12

12

70 755
14 799

799

70 603
13 776

943

BB

86 361 85 330

8 517
986

87

7 850
1 551

555

9 590 9 956
95 951 95 286

6 000
7 996

758
22 330
53 218

6 000
7 996

758
22330
s2 441

90 302 89 52s

34 102

34 102

5 460
155

5 522
137

5 615 s 659

5 649 5 761
95 951 95 286

10-33 pusĮapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daĮis
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kodas 303075527, Šeimynišftių g. 3, ViĮnius, Lietuva
2017 metų finansinės ataskaitos {rūksf. eurų, jei nenurodyta kįtaip)

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrŲų pajamų ataskaita

Pastaba 2017 m. 2016 m.

PaĮūkanų pajamos
Dividendų pajamos

Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis

Kitos pajamos

lš viso

Darbo užmokestis ir sociaĮinis draudimas
Biuro ir automobiĮių nUoma bei ekspĮoatacija
Nusidėvėjimas
Profesinės pasĮaugos

Mokesčiai, išskyrus peĮno mokestį
Kitos veikįos sąnaudos
lš viso

Veikįos pelnas

PaĮūkanų sąnaudos
lš viso

Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš pelno mokestį
Peįno mokesčio sąnaudos

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas

Kitos bendrosios pajamos

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

6

645
1 483

762
16

611

1 946
568

59

2906 3 184

(573)

{13e)
(5)

(13)

(31)
(11)

(5e3)
(1s0)

(B)

(16)

(34)
(7\

(772t (808)

z 134 2376

(180)

{180)

(162\
(1621

9

1 954
{143)

2214
(41

1 811 2210

1 811 2210

'tO-33 pusĮapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daĮis.
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kadas 3a3a75527, Šeimyniškįų g. 3, ViĮnius, Lietuva

201'7 metųfinansinės ataskaitos {fūksf. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

įstatinis
kapitaĮas

Akcijų
priedai

Privaįoma-
sis

rezervas

Savų
akcijų

supirkimo
rezervas

Nepaskirs-
tytasis
peįnas lš viso

6 000 7 996 758 22330 50748 87 832

2210 2 210

2210 2210

Likutis 2015 m.
gruodžio 31 d.

Grynasis finansinių
metų iki 2016 m.
gruodžio 31 d.
peĮnas
Pelno (nuostoĮių)
ir kitų bendrŲų
pajamų iš viso
Dividendai
Likutis 2016 m.
gruodžio 31 d.

Grynasis finansinių
metų iki 2017 m.
gruodžio 3't d.
peĮnas

Pelno (nuostolių)
ir kitų bendrŲų
pajamų iš viso
Dividendai
Likutis 2017 m.
gruodžio 31 d.

6 000 7 996

17 517

7s8 22330 52441 89 525

1 811 1 811

1 811 't 81'l
(1 034) 1 034)

6 000 7 996 758 22330 53 218 90 302

10*33 pusĮapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daįis'
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kadas 3a3075527, ŠeimyniŠkių g. 3, ViĮnius, Lietuva

20i7 metųfinansinės ataskaitos (tŪkst. eurų, jei nenuradyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita

Pastaba 2017 m. 2016 m.

Pagrindinės veikįos pinigų srautai
Apmokėjimai už įsigytą finansinį turtą

ĮpĮaukos už finansinio turto pardavimą

Paskoįų suteikimas
5uteiktų paskoĮų susigrąžini mas

Gautos paĮūkanos
Gauti dividendai ir išmokėtos Įaisvos įėšos

lĮgaĮaikio turto (išskyrus finansinį turtą) įsigijimas
Kitos veikįos išĮaidos

Grynieji pagrindinės veikįos pinigų srautai

Finansinės veikįos pinigų srautai
Sumokėti dividendai
Gautos paskoĮos

Gautų paskoĮų grąžinimas
Sumokėtos paĮūkanos

Grynieji finansinės veikįos pinigų srautai

Grynasis pinigų srautų padidėjimas

Vaįiutų kursų pasikeitimo įtaka pinigams ir pinigų ekvivaĮentams

Pinigai ir pinigų ekvivaįentai sausio 1 d.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai gruodžio 31 d.

7
7

(7 35e)
4 906

143
3 540

(4)

(620)

1 096
(10 42e)

4 359
13

5 212
(1)

14

298 ( 1 184)

2

2

(860)

3 568
(3 313)

161
(7661

(426)
3 095

(z 1e7)
181

291

(468) (8e3)

I
555
87

1 448
555

10-33 pustapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų daĮis.
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas" , įmonės kadas 303075527 , Šeimyniškių g. 3 , ViĮnius, Lietuva
2017 metų finansinės ataskaitos {fūksf. 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 2013 m. gegužės 31 d. nuo AB ,,lnvalda" (įmonės kodas 121304349) atskyrus 45,45%turto'
kapitaĮo ir įsipareigojimų daĮį.

Šios finansinės ataskaitos apima piĮnus finansinius Bendrovės metus, sutampančius su kaĮendoriniais 2017

metais, ir 2O16 finansinius metus, sutampančius su kaįendoriniais 2016 metais.

Bendrovės įstatinį kapitaĮą sudaro 20 689 038 paprastosios vardinės 0,29 euro nominaĮiosios vertės akcijos.

Visos išleisįos Bendrovės akcijos suteikia jos savininkams vienodas teises. Bendrovės akcininkai 2017 m. ir
2016 m. gruodžio 31 d. buvo:

2017 m, gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d.

Turimų akcijų ir Turimų akcijų ir
baįsų skaičiusbalsų skaičius o,lo

o/
/o

p. Vytautas Bučas

p. lrena ona Mišeikienė

p' AĮgirdas Bučas

p. NijoĮė Pauįina Bučienė

Kiti akcininkai

Iš viso:

8 198 367

6217 077

39,6%

30,1%

8 198 367

6217 077

4 234 709

39,6%

30,1%

20,5%

20,5%

2 038 885 9 9%

20 689 038 100,0% 20 689 038 100,0%

2017 m. Bendrovė nei įsigijo, nei perĮeido savų akcijų.

Bendrovė yra viena didžiausių privataus kapitaĮo bendrovių Lietuvoje, kurios tiksįas yra vertės kūrimas per

versĮų įslgijimą ir pardavimą.'Eiendrovės pagrindinė veikįa yra investavimas į Lietuvos įmones, veikiančias

baĮdųriarirvbos, nekiĮnoiamoio turto, žemės ūkio ir kitose srityse išskirtinai siekiant gauti kapitaįo vertės
paaidJjim6 arba investitiniųpa;amų (dividendų bei paĮūkanų forma). Bendrovė kiekvienai patronuojamajai

įmonei-nustato veikĮos tiksĮus, įrisideda prie strategijos kūrimo ir stebi jos įgyvendinimą. Bendrovė aktyviai

ĮaĮyvauja priimant svarbius sprendimus, turinčius įtakos patronuojamūų įmonių vertei. lšsamus

patronuojamųjų įmonių sąrašas pateikiamas 6 pastaboje.

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 pagaĮ 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

patronuojamųj ų įmonių ir nerengia konsoĮiduotŲ ų fi nansi nių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo savikainos pagrindu, išskyrus finansinį turtą, apskaitomą tikrąja
verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais.

4 234 709

2 038 885 9 9o/o
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zoir metųf'inansinės aĮaskaitos (rūksf. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Rengiant finansines ataskaitas pagaĮ TFAS reikaĮavimus, reikia atĮikti svarbius apskaitinius vertinimus' Taip

pat vadovybei tenka priimti sprendimus, J;ū;ir; r; Bendrovės taikomais apskaitos principais. Sritys, kuriose

tenka priimti reikšmingus ir sudėtingu, 'p'"nJi'us, 
arba sritys, kuriose daromos prieĮaidos ir taikomi

apskaitiniai vertinlmai-ūri reikšminĮos įįaįos rinansinėms atįs'kaitoms, aprašytos4'oje pastaboje' Nors šie

vertinimai remiasi "ud*ilį; 
įĮrir,iūi''ziniomis apie esamą padėtį ar'veiksrr'us, faktiniai rezuĮtatai gaĮiausiai

gaĮi skirtis nuo šių vertinimų.

Naujų standartų ir jų pakeitimų bei naujų išaiškinimų taikymo įtaka finansinėms ataskaitoms

lšskyrus toliau nurodytus pakeitimus, Bendrovė nuosekĮiai taikė apskaitos poĮitiką, išdėstytą aiškinamajame

,įįtĮ, u'l "'s 
šiose fi nansi nėse ataskaitose patei ktiems Įai kotarpiams'

2017 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti naujus standartus ir standartų pataisas, įskaitant atitinkamas

kitų standartų pataisas.

Neįsigalioję standartai, standartų išaiškinimai ir išleistų standartų pataisos

KeĮetas naujų standartų, standartų pataisų ir išaiškinim ų20.17 m. gruodžio 31 d' pasibaigusiu metiniu

ataskaitiniu Įaikotarpiu dar negaĮiojo i, ."igiuni ūias tininsines atiskaitas nebuvo taikyti. Bendrovei aktuaįūs

nauji standar,ul, ,tunĮuiū;;į;;;; irišalšĒiniūai nurodyti toĮiau. Jų taikyti anksčiau Bendrovė neketina'

(i) 9-asisTFAS ,,Finansinės priemonės" (2O14 m.) (gaĮioja'2018 m' sausio 1 d' arbrvėĮiau

prasidedantiems me'tiniams ataskaitiniais Įūūotaįpiatis; taikoma retrospektyviai su tam tikromis išimfimis'

NereikaĮaujo^o toiryĮiinūįįinių Įaikotaipių inf oimacijos.; ta.isyti ankstesnių Įaikotarpių informaciją

gaĮima, bet tik jei tai įmanoma nesrremįiĮireĮiiu įgvtomi žiniomis. Leidžia'ma pradėti taikvti anksčiau')

Šiuo standartu pakeičiamas 39-asis TA5 ,,Finansinės priemonės. Pripažinimas ir_vertinimas", tačiau toįiau

taikoma 39-ojo Tls išimtis dėĮ finansinlo tūrto ir fininsinių įsipareigojimų portfeĮi.o paĮūkanų normos pozicijos

tikrosios Vertės apslaiauĮimū. Ūtio suujeįįaieaĮi pasirinkĮi.apskaiios poĮitiką: taikyti 9_ajame TFAS

nustatytus apsiorauJiūįĮĖ'įiito, reikaiavimui ar toliau taikyti esamus' 39-ajame TA5 nustatytus,

uĒiūiįrįlrb apskaitos reikaįavimus visai apsidraudimo apskaitai.

Nors Įeistini finansinio turto vertinimo pagrindai - amortiluota savikaina, tikroji vertė kitų bendrųjų pajamų

ataskaitoje, tikroji vertė peĮne (nuostoĮiuĮsĮ|- yru panašūs į-39'ajame TAS nuitatytus vertinimo pagrindus,

giūį""i*į, į atitinkamas vertinimo grupes kriterijai įabai skiriasi.

Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąĮygos:

. finansinis turtas Įaikomas pagaĮ versĮo modeĮį, kurio tiksįas - Įaikyti finansinį turtą siekiant surinkti

sutartyje numatytus pinigų srautus; ir

o dėĮ finansinio turto sutarties sąĮygų nustatytomis datomis gaĮi atsirasti.pinig.ų srautų, kurie yra tik

pagrindinės 'u'oį 
i' pagrindinėš iepadengtosios sumos paĮūkanų mokėjimai'

Be to, dėĮ ne prekybos nuosavybės priemonių bendrovė gaĮi pasirinkti neatšaukiamai teikti vėĮesnius tikrosios

vertės pokyčius (įst<aitant užsiĮnio vaĮiutos rĮltimo peĮnį lr nuįĮtotiū'l kitų bendrųjų pajamų ataskaitose' Šie

joxio*i' uįtinryb"*is nėra perkĮasifikuojami į peĮną ar nuostolius.

Skoįos priemonių, įvertintų tikrąja verte kitų bendrųjų pajamų ataskait-oje, patūkanų pajamos, tikėtini

kredito nuostoĮiai ir užsienio vaĮiutos reitimĮ pĮtnuiiinuostoįiai pripažįštami peĮnu arba nuostoĮiais taip pat

kaip ir finansinio turto, apskaityto amortizuoti savikaina, atveju. Kitas peĮnas.(nuostoĮiai) pripažįstami

kitomis bendrosiomis įa;Įmomis, o nutraūkus pripažinimą perĖĮasifikuojamas į peĮną ar nuostoĮius'

9_ajame TFAS nustatytame vertės sumažėjimo modeĮyje :?-9]o TAS patirtų nuostoĮių modeĮis pakeičiamas

tikėtinų kredito nuostoĮių modeĮiu; tai rei!įia, xad nenara buĮ'ina, t<ad nuoitolio įvykis būtų įvykęs prieš

pripažįstant vertės sumažėjimo atidėjinius'

PagaĮ 9_ąjį TFAS atidėjiniai nuostoĮiams bus vertinami remiantis vienu iš šių Įygiu:

- 12 mėnesių tikėtini kredito nuostoįiai (1 Įygis). Tai.tikėtini kredito nuostoĮiai, susidarantys dėĮ gaĮimų

įsipareigojimų *uyt ayro atvejų per 12 mėnēsių po finansinių ataskaitų dienos; ir

- tikėtini neribotos trukmės Įaikotarpio kredito nuostoĮiai (2 Įygis, 3 Įygis). Tai tikėtini kredito nuostoĮiai,

susidarantys dėĮ visų gaĮimų isiparįigojimų nevykdymo aįiejų pėi numatomą finansinės priemonės

Įaikotarpį.
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zoir mętų f'inansinės aĮaskaitasĮtatst. eurų, jei nenurodyta kitaįp)

9_ajame TFAS yra pateikiamas bendrasis apsidraudimo apskaitos modelis, pagaĮ kurį apsidraudimo apskaita

yra Įabiau suderinta ,ū ,irir,"i vaĮdymu. aĖsiJrauoimo sandorių rūšys _ tikrosios vertės apsidraudimo sandoris'

pinigų srautų apsidraudimo sandoris i.. grvnĮr]oĮ"ū"Įįiįii"' į ūsieiryje veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo

sandoris _ nesikeičia, ūĮ;;ffi.u, uučouyūe turės priimti pipiĮdomus vertinimo sprendimus'

Standarte nustatoma naujų reikaĮavimų siekiant taikyti apsidraudimo apskaitą' ją tęsiant ar nutraukiant;

pagaĮ šį standartą pnį ipaiuūsįūų oujĮxtų taip pat įaĮima priskirti papiĮdomas pozicijas'

Būtina išsamiai atskĮeisti papiĮdomą informaciją dėĮ ūkio subjekto rizikos vaĮdymo ir apsidraudimo veikįos'

9-ajame TFAS pateikiamas naujas finansinio turto grupavimo ir vertinimo metodas' kuris atspindi versĮo

'įįįtį, pagaĮ į<urį turtas y.a uaĮdomus, ir turto pinigų srautų savybes.

9_ajame TFAS pateikiamos trys pagrindinės finansinio turto kategorijos: vertinamas amortizuota savikaina'

tikrąja verte kitose bendrosiose piiamose-ii įiįrąJ; verte peĮne įnuostoĮiuose). standartu panaikinamos

esamos 39-ajame TAS nustatytos kategorijosiiri išpirkimo'termino įaikomas finansinis turtas, turtas,

apskaitytas tikrąja Verte per peĮną (nuostoįius), paskoĮos ir gautinos sumos bei gaĮimas parduoti finansinis

turtas.

Bendrovė nemano, kad 9-asis TFAS (2o14 m.) turės reikšmingos įtakos finansinėm-s. ataskaitoms' DėĮ Bendrovės

veikĮos pobūdžio ir turimų finansinių prle'Įniū rūšių nemanį.a, xaa Bendrovės finansinių priemonių

eiupiūinį, ir vertinimas įagat 9-ąjį TFA, reikšmingai keisis.

(ii) lį-asis TFAS ,,Pajamos paga.Į sutartis su kĮientais'' (gaĮioja metiniams ataskaitiniams Įaikotarpiams'

iiasidedint:iems zua i. satusio id. arba vėĮiau. Leidžiama taikyti anksčiau.)

Naujajame standarte nustatyta sistema, kuria pakeičiamos esamos pajamų pripažinimo gairės pagaĮ TFAS'

Ūkio subjektai taikyi ffiįi;rūsnių mįloįįį, kad' nustatytu, kąda pajamas griq.aįln-ti ir kokia suma'

Naujajame modeĮyjĮ iūrįiįvtu, kad 
-pajamoĮ 

turėtų būti pripažįstam-os, kad1 Oei) ūkio subjektas prekės ar

pasĮaugos kontroĮę p.;il;į; įtientui t6r.la įįmi, į įurią utio su'ui"t tas tikisi turėti teisę. Prikįausomai nuo

[", 
"ivr" 

tenkinami tam tikri reikatavimai, pajamos pripažįstamos:

o p€f tam tikrą Įaikotarpį tokiu būdu, kuriuo parodoma ūkio subjekto veikĮa, arba

etokiumomentu,kaiprekiųirpasĮaugųkontroĮėperduodamakįientui.

15-ajameTFAS taip pat įtvirtinti principai, kuriuos ūkio subjektas turi taikyti atskĮeisdamas kokybinę ir

kiekybinę informaciįą, finansinių ataskaitį naudotojams pranešdamas nauūingą informaciją apie pajamų ir

pinigų srautų, atsirJrtančiį oet iutartiu' i, įtlentul pobūai, sumą, Įaiką ir neapibrėžtumą'

Bendrovės vadovybė nemano' kad pirmą kartą taikant l9ująjį. standartą bus daroma reikšminga įtaka

Bendrovės finansinėms ataskaitoms' oėĮ gĮnįiovįs veirįoj ūįuozlo ir gaunamų pajamų rūšies nemanoma'

įuJ įugur 15-ąjį TFAiįįisis gendrovės pajamų pripažinimo Įaikas ir vertinimas'

(iii)16.asisTFAS,,Nuoma,,(gaĮioja2019m,sausio1d.arbavėĮiauprasidedantiemsmetiniams
ataskaitinia^, toixogiiipio^r. įĮiaziori Įii*iyĮi iii',čiou, jeigu ūkio subjektas taiko ir 1S'qjįTFAS)'

16_uoju TFA5 pakeičiamas 17-asis TAS ,,Nuoma" ir susiję aiškinimai. Šiuo standartu panaikinamas šiuo metu

taikomas nuomininkų dvigubos apskaitos mĮdeįis; vietoj jo įmonių reikaĮaujama didžiąją daĮį nuomos sandorių

apskaityti finansinėi"bukūės atasį<aito:e pigįr viįi.'ą .oį6tt,-panaikinant atškirtį tarp veikĮos ir finansinės

nuomos.

PagaĮ 16_jį TFAS sutartis yra nuoma arba ją apima, jgig, ii suteikia teisę vaĮdyti identifikuoto turto naudojimą

tam tikrą Įaiką mainais už atĮygį. pugur nįr-:Įi.Įgeri.įaĮaujama, kaį tokioms sutartims nuomininkas

pripažintųteisę naudoti turtąi.nuoror'įiĖirLiįo:irį.. Teisė naudoti turtąyra nudėvima, o įsipareigojimas

kaupia paĮūkanas. DėĮ to daugumos nuoniįi'įnd'oiių atvejais susidarys išanks1inių sąnaudų, net tuo atveju'

kai nuomininkas mįka pastoū*ius metinius nuomos mokesčius.

Naujuoju standartu nustatoma ribotos apimties išimčių nuomos sandoriams' kurie apima:

. nuomos sandorius, kai nuomos Įaikotarpis neviršija 12 mėnesių, o sandoris nesuteikia gaĮimybiųpirkti; ir

. nuomos sandorius, kuriuose pagrindinis turtas yra mažavertis (angį. smaĮĮ'ticket {eases)'

Nuomotojo apskaita pritaikius naująjį standartą didžiąja daĮimi tiks nepakitusi, o atskirtis tarp veikĮos ir

finansinės nuomos bus išĮaikyta'

Bendrovė nemano' kad naujasis standartas, pirmą kartą jį pritaikius, turės reikšmingos įtakos finansinėms

ataskaitoms, nes Bendrovė neturi reikšmingų nuomos sutarclų'
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2. 2. lnvesticinis subjektas ir konsoliduotosios finansinės ataskaitos

I nvesticinis subiektas

Bendrovė turi daug tarpusavyje nesusijusių investuotojų ir daug investicijų. lnvestuotojai turi Bendrovės.

išĮeistus nuosavybēs vertyuinils popieiius - pąprastąsiįs vardines akcijas. Vadovybės nuomone, Bendrovė

atitinka visus investiciniam ūkio subjektui keįiamus reikaįavimus:

(i) gauna Įėšas iš investuotojų, kad teiktų jiems investicijų vaĮdymo pasĮaugas;

iii1 įasižada savį .investuotojur' užtikrinįi kad jos veikĮos tiksįas yra investuoti įėšas išskirtinai tam, kad

gautų grąžos iš kapitaĮo ūertės padidėjimo, investicinių pajamų arba ir vieno, ir kito; ir
(iii) ūaaovvĮe matuoja ir vertina iš esmės visų savo investicijų rezuįtatus ir priima investicinius

sprenūimus remdamasi tikrąja verte kaip pagrindiniu kriterijumi.

Patronuoiamosios imonės

Visos Bendrovės patronuojamosios įmonės priskiriamos kontroĮiuojamoms investicijoms, yra vertinamos

tiĖrąa verte, tiįrosios vertės pasikeitimą pripažįstant peĮnu ar nuostoĮiais, ir nėra konsoĮiduojamos

vadoiaujantis 1g_uoju TFAS. Tikroji kontioĮiuojamųinvesticijųvertė, kaip ir kitųinvesticijų, vertinamų

tikrąja verte jos pasikeitimą pripažįstant peĮnū ar nuostoĮiais, yra nustatoma nuosekįiai įaikantis toįiau

pastabose minimų tikrosios vertės nustatymo principų.

KontroĮiuojamos investicijos apima speciaĮios paskirties subjektus (SPS), skirtus Bendrovės vardu kontroĮiuoti

lnveįiojai į pagrindine' įronĮs 1poittetio įmones)' Kadangi nauji 5P5 įsteigiami konkrečiai investicijai,

neatsiranda uĮrilo jungimai. SPS nevykdo kitos veikįos, kaip tik investavimą į atitinkamas portfeĮio įmones, ir
priemonių suteikimį būsimam portfeiio įmonių pardavimui' SPS taip pat yra vertinami tikrąja Verte, kurios

iaerlnįinis šaĮtinis yra jų invesiici;os į portfeĮio įmones Bendrovės vardu. Nė vienas iš SPS nėra

[oisįtiauojumas, rįaangi neteikia su jnvestavimu susijusių pasĮaugų, kaip apibrėžta 10-ajame TFAS.

Kai Bendrovė tiesiogiai per turimas baĮso teises, ar netiesiogiai per sugebėjimąvatdyti tam tikras veikįos sritis

už gaĮimybę gauti rē.ikšmingą tų veikĮos sričių kintamą naudos ar nuostoĮių daĮį, kontroĮiuoja portfeįio įmonę,

tokTa poitrčĮū imonė ir joirĮzūttatai taip pai nėra konsoĮiduojami, o parodomi tikrąja verte jospasikeitimą

pripažįstant p"inu u, nuostoįiais (per atiiinkamo SPS, kuris vaĮdo portfeįio įmonę, vertę Bendrovės finansinėse

ataskaitose).

Asociiuotosios imonės

Asocijuotosios įmonės yra įmonės, kuriose Bendrovė turi reikšmingą įtaką ir kurios nėra nei patronuojamosios

iūones, nei jungtinė u6it ti. lnvesticijos, kurios yra Bendrovės investicijų portfeĮio daĮis, yra apskaitomos

Įlrr4a verte neįaisant to, kad Bendiovė iose turi reikšmingą įtaką. Toks būdas yra Įeidžiamas 28'ojo TAS

,,lnvĮsticijos į aiocijuotąsias ir bendrąsiai įmones", kuriame nustatyta, jog inv-esticinio subjekto turimos

iiiuuiūįl:o' via pripažįstĮmos ir vertinamoi tikrąja Verte jos pasikeitimą pripažįstant peĮnu ar nuostoĮiais, ir
pagaĮ 39-ąjį ras ir't 3-ąJį TFAS tikrosios vertės pokyčiai pripažįstami peĮne (nuostoĮiuose) tuo Įaikotarpiu,

kuriame jie įvyksta'

lšsami informacija apie investicijas į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones ir joms suteiktas paskoĮas

pateikta 6-oje ir 7-oje pastabose.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta

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

2.4. Finansinis turtas

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

bnįlaūso nro io įsigijimo tiksĮo. Bendrovė nustato paskirstymą į kategorijas finansinio turto įsigijimo metu
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lš pradžių finansinis turtas yra apskaitomas tikrąja verte, įtraukiant sandorio sudarymo išĮaidas (išskyrus

finansinį Įurtą ar finansiniui įsiįareigojimus, apikaitomusiikrą.ia Verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮne

ar nuostįĮiuoį). a1. sutartis ipimu įtĮiptinei išvestines priemones, Bendrovė nustato, kai ūkiosubjektas

pirmą kartą tampa ,rįurtl"' šĮtimi."1tel'ptinės išvestinės priemonės yra atskiriamos nuo pagrindines šaĮies

sutarĮies, kuri nėra apskaitoma tikrįa verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮne (nuostoįiuose), kai

anaĮizė rodo, jog iteriūnių išvestiniū 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 įardavimai, kurie reikaĮauja pristatyti turtą per bendrai

nuostatuose ar rinkos susitarime nustatytą Įaikotarpį.

rtas

Bendrovė savo investicijas į sko[os ir nuosavybės vertybinius popierius bei išvestines finansines priemones

priskiria finansiniam tuitui ar finansiniams įiipareigojimams, vertinamiems tikrąja verte, kurios pasikeitimai

pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais.

Ši kategorija skirstoma į smuĮkesnes grupes: finansinis turtas arba finansiniai įsipareigojimai, skirti prekybai,

ir vertiiami tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoįiais.

(i) Finansinis turtas priskiriamas prekybai skirtam finansiniam turtui, jeigu jis įsigytas su tiksįu jį-
parduoti artimiausiu metu. lšvestiįės finansinės priemonės, įskaitant atskiriamas įterptąsias išvestines

iinansines priemones, taip pat priskiriamos preŲbai skirtam finansiniam turtui, nebent jos

priskiriamos apsidraudimo nuo rizikos priemonėms arba finansinių garantijų sutartims.

(ii) Ėinansinis turįas, priskiriamas vertinamam tikrąja Verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu. ar

nuostoĮiais, yra finansinės priemonės, kurios nepriskiriamos prekybai skirtam finansiniam turtui,

tačiau 1os yū vaįdomos, o jų rezuĮtaįai vertinami tikrosios vertės pagrindu atsižveĮgiant į Bendrovės

investavimo strategiją. Bendrovės vadovybė vertina informaciją apie šį finansinį turtą ir

įsipareigojimus tikioiiįs vertės pagrindu, kartu su kita susijusia finansine informacija (Žr.3 ir.6

įuituuai). Šiai grupei priskiriamoįatronuojamosios ir asocijuotosios įmonės, kurios yra Bendrovės

investicijų portfeĮio daĮis.

PeĮnas ar nuostoįiai dėĮ tikrąja verte vertinamo finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pripažįstami

peĮne (nuostotiuose) straipsįje ,,Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis". Paįūkanos už skoįos

vertybinius popierius, u"rįinimuJ tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoĮiais,

pr'ipižistambr'rtruip'nyje ,,PaĮūkanų pįjamos" taikant apskaičiuotų paĮūkanų no|mą. Dividendai už

investicijas pripažįstami pelne 1nuoiįoĮiuose) straipsnyje ,,Dividendų pajamos", kai nustatoma teisė gauti

;iliilį'r;' ši,,-' LĮ"į"rijos turĮas apskaitomas t<aip tiūmpaĮaikis turtas, jeigu jį numatoma reaĮizuoti per 12

mėnesių; priešingu atveju, jis apskaitomas kaip iĮgaĮaikis turtas'

PaskoĮos ir sautinos sumos

PaskoĮos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais

mokėjimaisl kuriuo neprekiaujama aktyviojoje rinkoje. Po pirminio pripažinimo paskoĮos ir gautinos sumos

vėįiaū yra apskaitomos amortizuota verte, niudoianĮ 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, iisr<įrusĮtvejus, kai jtsiskaitymo tėrminas yra daugiau nei 12.mėnesių po ataskaitinio

ĮaikoĮarpio pabaigos. Tokiū atveju jos priskiriamos iĮgaĮaikiam turtui. Bendrovės paskoĮos ir gautinos sumos

finansinės būkįėsįtaskaitoje paįeiįiamos straipsniuose ,,Suteiktos paskoĮos" ir ,,Kitos gautinos sumos ir

išankstiniai apmokėjimai".
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Apskaičiuotų paĮūkanų normų metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo amortizuotai

savikainai apskaičiuoti ir paĮūkanų puju.o*i iiiin'uūoors paskirstyti per atitinkamą Įaikotarpį. Apskaičiuotų

paĮūkanų norma yru nor'rĮ įrii Ėiaziu tiksįiai disįontuoti būsimus mokėiimus ar įpĮaukas grynaisiais pinigais

per numatomą rinansiiĮs įrieūones gariojimo Įaikotarpį arba,. kur gaĮima, per trumpesnį Įaikotarpį iki

finansinio turto arba įsipareigojimų grynosios aįskaitinėĮ vertės. PĒmijos ir diskontai, įskaitant pradines

sandorio sąnaudas, vĮ itiuuįlu.i isįiljuslos pilemonės apskaitinę vertę ir amortizuojami remiantis

priemonės apskaičiuotų paĮūkanų norma.

2.5. Tikrosios vertės nustatymas

Investicijų, kuriomis yra prekiaujama aktyviosiose finansų rinkose, tikroji vertė yra.nustatoma pagaĮ

paskutinių 6 meneslų'sįiįi.i įii."s viduiki. lnvesticijų, įurioms nėra aktyviosios rinkos, tikroji vertė yra

nustatoma naudojanĮįertinimo metodus. Tokie metoįĮi grindžiami pastaruoju metu rinkoje įvykdytais

sandoriais, panašių piieūonlų rinkos kaina, diskontuotų pinigų srautų anaĮize ar kitais vertinimo modeĮiais'

2.6. Finansinių priemonių tarpusavio užskaitos

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai gaĮi būti užskaitomi tarpusavyje ir pateikiami grynąja verte

finansinės būkĮės utuiįuiįo:į, j"i yru t"įi.Ē g"ti.ybe užskaityti pripažintai sumas ir yra ketinama atsiskaityti

grynąja verte arba parduoti turtą ir padengti įsiskoĮinimą tuo pat metu.

2.7. Finansinio turto vertės sumažėjimas

Amortizuota savikaina pripažintas turtas

Finansinės būkĮės ataskaitos sudarymo dieną Bendrovė įvertina, ar yra objektyvių įrodymų, kad finansinio

turto ar finansinio turto grupės vertė sumažėjo. Finansinio turto ar-ba fininsinio turto grupės verte s.umažeja

ir vertės sumaŽėjimo nuostoĮiai patiriami tiaa, ieigu yra objektyvių įrodymų, kad vertė sumažėjo dėį vieno

arba keįeto įvykių po turto pirminio pripažinimo (,iru6stoĮlū įvy 
- 'o") 

_ir 
toks nuostoĮių įvykis (arba įvykiai) turi

įtakos finansinio turto ar finansinio turto įiupes įĮrtintiemi_būsimiems pinigų srautams, kurie gaĮi būti

patikimai įvertinti.

Kriterijai, kuriais Bendrovė vadovaujasi nustatydama, ar egzistuoja objektwiųvertės sumažėjimo požymių'

yra šie:_ reikšmingi skoĮininko arba emitento finansiniai sunkumai;

'ūįuitiįipužeidimas 
(įmokų (paskoĮo-s daĮies ar paĮūkanų) nemokėjimas);

dėĮ ekonomlnlų Įrūu į;i;i.ū'iriįiaičių, susi;usiĮ su skoĮininko finansiniais sunkumais, skoĮininkui

suteikiama nuoiaida, kurios Bendrovė paprastai nebūtų suteikusi;

tikėtina, kad skolininkas bankrutuos ai bus vykdoma kita.finansinė reorganizacija;

tam tikro frnansinto turto aktyviosios rinkos išnykimas dėĮ finansinių sunkumų; arba

stebėjimais pagrįsti duomenys, r.oaunįv', ūd tįm tikra datimi sumažėjo įverįlntl būsimi pinigų srautai iš

finansinio turto'diuūĮ Ė" Ėiiri.i" įio tinansinio turto pripažinimo, nois toks sumažėjimas negaĮėtų būti

nustatytas kuriair nors itsį<i.um tos gru.pės finansinio turto vienetui, įskaitant:
(i) neigiamus skoĮininkų mokumo pokyčius turto grupės.atžviĮgiu ir
(ii) nacionaunes įr vietos ekonomikos sąĮygas, tieiiogiai susijusias su įsipareigojimų nevykdymu turto

grupės atžvitgiu.

Jeigu yra požymių, kad paskoĮų ir gautinų sumų, apskaitomų amortizuota savikaina, vertė yra sumažėjusi,

turto vertės .r.uz"jiūJ' vri i'pixiiriuoiamas kaip skirtumal tarp turto apskaitinės vertės ir įvertintų būsimų

pinigų srautų oauarfinįs vertės'(neįvertinant ateityje numatomų paskoĮų nuosto-Įių, kurie dar nėra patirti),

diskontuotos finansinio turto pirmine apskaičiuotų'ĖaĮūkanų norma (t. y. apskaičįu9tu paĮūkanų norma,

įVertinta pirminio pripažinimo metu). Jei įaskoĮa įiu"inueitlcijos, Įaikomos iki išpirkimo termino, turi

kintamą patūkanų normą, diskonto norma'vertės sumažėjimo nūostoĮių apskaičiavimui yra dabartinė

apskaičiuotų paĮūkanų norma, nustatyta įagaĮ sutartĮ. rūr.t9 apskaitinė. vertė yra mažinama apskaičiuotos

vertės sumažėjimo suma per vertės 'rrJzįllįo 
sąsrįltą.. Vertės sumažėjimo suma yra pripažįstama peĮne

(nuostoĮiuos"), st.aipinyjĮ ,,PaskoĮų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)"'

Pirmiausia Bendrovė nustato, ar egzistuoja objektyvių vertės sumažėjimo įrodymų. Kai nustatoma, jo9

finansinio turto neįįinį.u itgurū lr visi užstįtal'ouūo reaįizuoti arba pervesti Bendrovei, toks turtas yra

nurašomas. viso to oūjeĮtįvūs-įrodymai įri nemokumo byĮos.iškėĮimas skoįininkui bei tai, jog skoĮininkas

neturi pakankamai tuito sįmot<įti ;koĮa; kreditoriams, arba kai neįmanoma surasti skoįininko'
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Jeigu vėĮesniu Įaikotarpiu turto vertės sumažėjimo nuostoĮiai sumažėja ir šis sumažėjimas gaĮi būti siejamas

', iuykiu, įvykusiu po vertės sumažėjimo pripažinimo,,anksčiau pripažintas vertės-sumažėjimas yra

atsįatomaš.'Bet ko'ks ateityje įvykstįntis vertės sumažėjimo atstatymas yra pripažįstamas peĮne 
.-

(nuostoĮiuose), straipsnyje "pasįotų 
ir gautinų sumų Vertės sumažėjimas (atstatymas)" tokiu dydžiu, kuriuo

turto apskaitinė vertė neviršytų jo amortizuotos savikainos atstatymo datą.

2.8. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinės skoĮos

Gautos paskoĮos pradžioje apskaitomos tikrąja Verte, atėmus patirtas sandorio ištaidas. VėĮiau gautos paskolos

apskaitomos amortizuotį savikaina, o tarp gĮutų įpĮaukų (atėmus sandorio išĮaidas) ir padengimovertės

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 besątyginę teisę

atidėti jų padengimą mažiausiai 12 mėnesių po ataskaitinio Įaikotarpio pabaigos.

2.9. Finansinio turto ir įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas

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;

Ben-drovė išįaike teisę į pinigų siautūs, bet prisiėmė įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaĮiai

pagaĮ perĮeidimo sutartį per trumpą Įaiką; arba
b"iorįue perĮeido 

'uvoį'eirę 
gauti pinigines įpĮaukas iš turto arba (a) perĮeido iš esmės visą su finansinio

turto nuosavybe susijusią riziką ir naudį, arba (b) nei perĮeido, nei išĮaikė su finansiniu turtu susijusios

rizikos ir naudos, bet perĮeido šio turto kontroįę'

Finansiniai i relS0llmal

Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra įvykdomas, atšaukiamas ar baigiasi jo

terminas.

Kai vienas esamas finansinis įsipareigojimas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pa-čiam skolintojui, tačiau iŠ

esmės skirtingomis sąĮygomis, įrba ūai esamo įsipareigojimo sąĮygos iš esmės pakeičiamos, toks apkeitimas

arba pakeitirrias ĮaikomĮs pirminio įsipareigojimo pripižinimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo pripažinimu,

skirtumą tarp jų atitinkamų apskaitinių verčių pripažįstant peĮnu ar nuostoĮiais.

2. 1 0. įstatinis kapitalas

PaprastŲų akcijų turėtojai turi vieno baĮso teisę vienai akcijai akcininkų susirinkime, teisę gauti dividendus,

t<ai iie pis-keĮbiimi, teisę atsiimti kapitaĮo daĮį kapitaĮo mažinimo atveju bei kitas įstatymuose numatytas

teises.

Paprastosios akcijos apskaitomos nuosavybėje. Naujų akcijų arba pasirinkimo sandorių išĮeidimui tiesiogiai
priskirtinos sąnaudos, atėmus mokesčius, apskaitomos nuosavybėje, mažinant gaut?s įpĮaukas. Jeigu
bendrovė įsigyja nuosavų akcijų, sumokėtas atĮygis, įskaitant visas tiesiogiai priskiriamas neišvengiamas

ištaidas ue p6rno mokesčjo, aūmamas iš Bendrovēs akcininkams priskiriamos akcjninkų nuosavybės, koĮ akcijos

nėra anuĮiuojamos ar iš naujo išĮeidžiamos. Jeigu tokios akcijos vėįiau iš naujo išįeidžiamos, gautas atĮygis,

atėmus visajtiesiogiai priskiriamas neišvengiamas sandorio išĮaidas ir susijusį peĮno mokestį, apskaitomas

Bendrovės akcininkams priskirtinos nuosavybės daĮyje.

įstatinio kapitaĮo sąskaitoje registruojama tik nominaĮioji akcijų vertė. Jei akcijų emisijos kaina viršija jų

įominaįiąją vertę, nominaįiosios vertės perviršis registruojamas akcijų priedų sąskaitoje.
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Privaįomasis rezeryas sudaromas iš paskirstytinojo peĮno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų 
.

nustatyta tvarka. Kasmet į privaĮomąjį rezervątįri'būti pervedama ne mažiau kaip 5 % nepaskirstytojo peĮno

iki toį, koĮ privaĮomasis rezeryas sudarys 10 % akcinio kapitaĮo.

Rezervas savoms akcijoms įsigyti negaĮi būti paskirstytas tot, koĮ Bendrovė turi savų akcijų. AnuĮiavus. ar

pardavus savas at<cijai, ,"rĮrii, ,uu-o.1 akcijoms įsilyti mažinamas teisės aktų nustatyta tvarka..Priėmus

sprendimą panaikinti ,įr"*ą, apskaitoje registruojamas rezeryo savoms akcijoms įsigyti sumažėjimas ir

nepaskirstytojo peĮno padidėjimas.

Kiti rezervai sudaromi, didinami ir mažinami įstatymųir Bendrovės įstatųnustatyta tvarka. Savininkams

įrieru, sprendimą rrįūįl ar panaikinti rezervui, apskaitoje registruojamas rezeryo padidėjimas

Įsumažė1imas), ta įačla iuma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį peĮną.

2.1 1. Pajamų pripažinimas

Pajamų pripažinimui taikomi šie kriterijai:

lnvesticiių perįeidimo paiamos

lnvesticijų pardavimo peĮnas (nuostoĮiai) pripaŽįstami, kai reikšminga investicijų nuosavybės teikiamos rizikos

ii nuroįi ĮaĮis perduoĮama pirkėjui. lnvesticijų pardavimo peĮnas (nuostotiai) rodomi kartu su investicijų

tikrosios Vertės pasikeitimu.

PaĮūkanu Datamos

PaĮūkanų pajamos pripažįstamos pagaĮ kaupimo principą, taikant apskaičiuotų paĮūkanų normą, kuri

nirįoiui.'u tirrriul'airiįnĮuįįi įvertintas būsimas piniginės įpĮaukas per tikėtiną finansinių priemonių

Įaikotirpį iki grynosios finansinio turto apskaitinės vertės'

Dividendu paiamos

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

2.12. Peįno mokestis ir atidėtasis peĮno mokestis

PeĮno mokesčio sąnaudos apima ataskaitinio Įaikotarpio peĮno mokestį bei atidėtąjį peĮno mokestį. PeĮno

mokestis pripažįstamas peĮne (nuostoĮiuose).

Ataskaitinio Įaikotarpio peĮno mokestis skaičiuojamas vadovaujantis peĮno mokesčio apskaičiavimą

iĮįįi.Į.tūojįnčiais'tįliės aktais, pagaĮ kuriuoi Lietuvos nespubĮlkos įmonėms taikomas 15 proc. petno

mokesčio tarifas, o mokestiniai nuostoĮiai euįi Ėuįi perkeĮiami be atįygio arba už sutartą atĮygį tarp tos pačios

grupės įmonių, jei nustatytos sąĮygos yra įvykdytos'

PagaĮ Lietuvos RespubĮikos peĮno mokesčio įstatymą yra neapmokestinamas akcijų pardavimas, jei akcijos

tenkina šias sąĮygas:_ ixįiioi yriiš-r"lrto, vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės

įursįvo.iie arba vaĮstybėje, !u kuria sūdaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir

kuris'yra peĮno mokeičio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas;

akcijos pėrĮeidžiamos kitam vienetui arba fiziniam asmeniui;

;ilij;; iįrįeidžiantis 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

pripažįstamas joks "ūjįįj; ĖĮi."-.įį"reiį įuitaš ar įsipareigojimas, kytantis iš ĮaikinŲų skirtumų dėĮ šių

investicijų.

Mokestiniai nuostoįiai gaĮi būti keįiami neribotą taikotarpį, išskyrus nuostoĮius, kurie susidarė dėĮ vertybinių

Ė"pi*į ii t.iūii ii""'įinių finansinių priemoniį perĮeidimo. Toks perkėĮimas.nutraukiamas, jeigu Bendrovė

Įį6"įįiiu uĮlxror, dėĮ kuričs šre nuosįoįlai susidįrė, išskyrus atvejus, kai Bendrovė veikĮos nebetęsia dėĮ nuo

j"' įįi,iiįr.uiuntių pneįasčių. NuostoĮiaj iš vertybinių p-opierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių

į,įįį"iĮiūį gaĮi būti'keįiįml s"metus iš eiĮės ir pidengiami tit< li tokio paties pobūdžio sandorių peĮno'
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Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi taikinūų skirtumų

tarp turto ir įsipareigilimų apsįaiti*j u"rĮĒrii :ū *įį"rrių bazes grynąją mokestinę įtaką' Atidėtojo pelno

mokesčio turtas i,. įri;į;;j;"jT.Į Įp'į"lįlrĮi"'iĮ"ir,int finansiniųĮįasūaitų parengimo dienai patvirtintus

arba iš esmės patvirtinĮui"mįlr<esriritarifus, Ėuriuos numatoma taiįyti apmokestinamajam peĮnui tais metais'

kuomet bus reaĮizuojamas atidėtojo petno moūesčio turtas arba įvy'kdomas atidėtojo peĮno mokesčio

įsipareigojimas.

Atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas.finansinės būkĮės ataskaitoje tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi'

kad jis bus reaĮizuotui uiįllnlirsiĮje ateityje aįsižveįgiat! į.1n1ot<eitinamojo 
peĮno prognozes. Jei tikėtina,

kad daĮis atidėtojo mįkesčio turto nebus iįįtizūotu, š atldĮtoJo mokesčio įurto daĮis nėra pripažįstama

fi nansinėse ataskaitose'

Atidėtojo mokesčio turto apskaitinė vertė,yra tikrinama kiekvieno ataskaitinio Įaikotarpio pabaigoje ir yra

sumažinama, jei nebesitikima gauti pat<an{amai apmokestinamojopeĮno, kuriuo.bus gaĮima reaĮizuoti visąar

daĮį atidėtojo peĮno ūįįįiįio įurto.'N"p.iįįiintoĮtiaetojo mokįsčio turto vertė yra tikrinama kiekvieno

ataskaitinio Įaikotarpio pabaigoje lr yra pripaiįstamas atiĮėto1o peĮno mokesčio turtas iš naujo, jei tampa

tikėtina, kad bus gurįį pįįinįĮ.ai ipmokestinamojo petno šiam turtui reaĮizuoti'

Atidėtojo peĮno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra sudengiami, kai yra įstatymų numatyta teisė sudengti

peĮno mokesčio turtą su įsipareigojimais ir'įįl itioįtasis peĮio mokestis yra susijęs su įsipareigojimais tai

pačiai mokesčių instiįucijai arba to paties uįio 
'ūujet<to 

iygyie, arba skiitingų oįio subjektų įygyje, jei šiuo

!įu"iu yra pĮanūojama sūdengti Įikučius grynuoju būdu'

2. 1 3. lšmokos darbuotojams

SociaĮinio draudimo imokos

darbo užmokesčio sąnaudoms.

lšeitinės kompensaci ios

Bendrovė moka socia[inio draudimo įmokas į VaĮstybinį socialinio draudimo fondą (toĮiau ' Fondas) už savo

darbuotojus pagaĮ nustatytų įmokų pĮaną lr;"J;;ūį"*asi šaĮies įstatymų reikaįavimais. Nustatytų įmokų

pĮanas - tai pĮanas, p&;įį'ri ūįnįiou" ,oru nūsįityto dydžio įm-okarir ateityje neturės jokio teisinio ar

konstruktyvaus įsipareigojimo ir toįiau mokįtl šias įmokas, jelgu Fondas neturēį pakankamai turto, kad gatėtų

visiems darbuotojams ffiokėti išmokas, ,riįuĮii' 11, tarnyilaĮabartiniu ar ankstesniais Įaikotarpiais'

SociaĮinio draudimo įmokos pripažįstamo' Įį,iuūūri' Ėueit kaupimo principąir priskiriamos darbuotojų

lšeitinės kompensacijos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo įprasto išėjimo

į pensiją arba darbuotojui priėmus sprenoiilĮ;;";iliū iieiti iš darbo mainais į tokias išmokas' Bendrovė

;ffiJfi" ji;ti""ilūįĮįįinuo to, įatos, kai nebegaĮi atsiimti pasiūtymo mokėti tas išmokas'

Premiių pĮanai

Bendrovė pripažįsta įsipareigojimą ir premijų sąnaudas,.kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba praeityje

Ēūuo tui r,d*i prįxtl ūa, sukū}usi konstruktyvų įsi parei goji mą.

3. Finansinės rizikos vaĮdymas

3.1. Finansinės rizikos veiksniai

Bendrovės veikĮos tiksĮas yra uždirbti vidutinio Įaikotarpio ir iĮgaĮaikę grąžą iš investicijų į kruopščiai atrinktas

iistinguojamas ir neĮistinguojamas privačias Lietuvos įmones'

Bendrovės investicijos yra grupuojamos pagaĮ veikĮos pobūdį jr vaįdomos taip, kad pagrindinės investicijų

grupės nebūtų prit<taui6moi ui"n" nuo r,'itoį. raip vra diversifikuojama veikĮos rizika ir sudaromos sąįygos

parduoti bet kurią inuįįtiįją nesukuriant rizikos Bendrovei. Paprastai Bendrovė nesuteikia
'p;;;;r"r".osioms imonemi garantijų ar Įaidavimų už jų prisiimtus įsipareigojimus'

Bendrovės veikĮa susijusi su tokiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika, kredito rizika ir įikvidumo rizika'

Bendrovė iki šioį nenaudojo išvestinių tnaniinio apsidraudimo priemonių šių rizikų poveikiui sumažinti'
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AB ,,ĮnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kodas 3a3075527, Šeimyniškių g. 3, ViĮnius, Lietuva

2at7 metų finansinės ataskoitos (tŪkst' eurų, jei nenurodyta kitąip)

3.1.1. Rinkos rizika

(a) Kainos rizika

Bendrovės investicijos yra jautrios kainų pasikeitimo rizikai, kyĮančiai iš neapibrėžtumo dėĮ būsimosios

instrumentųvertės. sieraama vaĮdyti kainos riziką, BendrovėivaĮdyba kartu su Beldrovės vadovybe ne rečiau

į.iį į;;į"į"irtį peržiūri portfeĮio įmonių veikĮos rezuįtatus ir paĮaiko nuoĮatinį ryšį su portfeĮio įmonių
vadovybėmis versĮo ptėtros ir einamosios veikĮos kįausimais.

lnvesticijų, kuriomis yra prekiaujama aktyviosiose finansų rinkose, tikroji vertė yra nustatoma pagaĮ

paskutinių 6 mėnesių svertinį kainos vidurkį'

Kainos rizikai jautrios Bendrovės investicijos tikrąja verte buvo:
2017 m.
gruodžio

31 d.

2016 m.
gruodžio

31 d.

Bendrajai kainos rizikai jautrus finansinis turtas tikrąia verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoĮiais:

Vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama aktyviojoje rinkoje
Vertįbiniai popieriai, kuriais nėra prekiaujama aktyviojoje rinkoje, vertinami
tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais

Bendrajai kainos rizikai jautrus finansinis turtas tikrąja verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoĮiais, iš viso:

44 006

26749

46 537

24 066

70755 70 603

Visoms kitoms sąĮygoms nesikeičiant ,2017 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotas vidutinės svertinės vertybinių
popieiių, kuriais'įiekiaujama aktyviojoje rinkįe, kainos pasikeitimas '1 procentu Bendrovės nuosavų aktyvų

veitę pareistų maždaug 440 tūkst. eurų suma (2016 m. - 465 tūkst. eurų).

(b) VaĮiutu 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 sandoriųwįdomieurais, todėĮ Bendrovė neatskįeidžia daugiau su tuo susijusios

informacijos ir nenaudoja jokių apsidraudimo priemonių šiai rizikai vaĮdyti.

(c) Palūkanu normos rizika

Visos Bendrovės gautos paskoĮos (Žr. 12 pastabą) ir suteiktos paskoĮos (žr. 7 pastabą) yra su fiksuotomis

paĮūkanų normomis.

Bendrovės jautrumas paĮūkanų normų pasikeitimui pateiktas ĮenteĮėje totiau, kuri apima visą Bendrovės turtą

ir įsipareigojimus su paĮūkanomis, suįrupuotus pagaĮ ankstesnę iš paĮūkanų normos peržiūrėjimo arba

sutarties pasibaigimo datų.

19



AB ,,lnvaĮda privatus kapitoĮas'', įmonės kodas 303075527, Šeimyniškių g' 3' ViĮnius' Lietuva

zoiz metų iinansinės oĮaskaitos {tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sumos be Per 12
mėn. Po 12 mėn. Iš viso

2017 m. gruodžio 31 d.

Suteiktos iĮgaĮaikės paskoĮos

Suteiktos trumpaĮai kės paskoĮos

Suteiktų paskolų iš viso

Gautos iĮgaĮaikės paskoĮos

Gautos trumpaĮaikės paskoĮos

Gautų paskolų iš viso

2O16 m. gruodŽio 31 d.

Suteiktos iĮgaĮaikės paskoĮos

suteiktos trumpataikės paskoĮos

Suteiktų paskoįų iš viso

Gautos iĮgaĮaikės paskoĮos

Gautos trumpaĮaikės paskoĮos

Gautų paskolų iš viso

640
10 B 507

14 159 14799
8 517

650 8 507 14 159 23 315

6 28

5 431

34

5 46029

35 5 459 5 494

495
2t8 7 632

L3 281" t3776
7 850

7t3 7 632 t328t 2t626

2 100

5 477

LO2

552245
47 s 577 5 624

Visoms kitoms sąĮygoms nesikeičiant , 2017 m. gruodžio 31 d.-patūkanų normos pasikeitimas 25 baziniais

punktais Bendrovės nuosavųaktyvųuertę pĮįei'įūmažoaug s'g toĮGt. ėurųsuma (2016 m. _ 54tūkst. eurų)'

Tačiau šis vertinimu, nįuįiįu gltlro neįi'eiioįnlį paįūkan-ų normos pasikeitimo poveikio Bendrovės

investicijųvertei, ruri piirtuū.į nūo patūkanų-normos pasikeitimo įtakos portfeĮio įmonių pinigųsrautams,

arba kurių tikrosios u"rĮ"i nūstatymui 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

įsipareigojimų n"vyr.įvįį. Bendrovį yra iauirl kredito rizikai dėĮ gaĮimų suteiktų paskoĮų ir paĮūkanų

neapmokėjimo (žr. 7 pastabą).

Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Bendrovė naudojasi bankų, priklausančių -. .

grupėms, kurių trumpaĮaiįio skoĮinimosi r"]tingul v.u A-i ir aukštesni pagaĮ ,Standard and Poor's" vertinimą,

pasĮaugomis, atitinkaūai įot<iame banke uuįoialt<omos visos Bendrovįs įėšos 201z m. ir 2016 m' gruodžio

31 d,

Prieš sudarydama sandorius Bendrovė vykdo esamų ir būsimų partnerių patikimumo įvertinimus. VėĮiau

Bendrovės įartnerių t<iįaito kokybę vadovybė vertina ne rečiau kaip kas ketvirtį'

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

jokių užstatų kredito rizikai sumažinti.

Bendrovė skoĮina portfeĮio įmonėms ir kitoms privačioms įmonėms, kurių kredito patikimumas nustatomas

individuaĮiai. Toms eiuįino;i' sumoms, kurlū ipmokėjimo_ terminai nėra pasibaigę, yra Įaikoma, kad

nemokumo rizika yra maža, ir tikimasi, kaa įairotos ir paĮūkanos bus sumokėtos sutartais terminais'

Pradetstų gautinų sumų vertė yra sumažinū"utriiuįrgiuht i indiuiauaĮiai nustatytą tikimybę atgauti paskoĮintas

Įėšas ir (iūal suĖauptas paĮūkanas (žr' 7 pastabą)'

MaksimaĮi kredito rizika finansinių ataskaitų dieną buvo tokia:

nė vertė
2017 m. 16 m.

uodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Suteiktos paskoĮos (iĮgaĮaikės ir trumpaĮaikės)

Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai

Pinigai ir jų ekvivaĮentai

lš viso

23 316
986
87

21 626
1 551

s55

20
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A8 ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas'', įmonės kadas 3a3075527, šeimyniškių g' 3, ViĮnius' Lietuva

zb{r metųfinansinės aĮaskaitos įtutst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3. 1.3. Likvidumo rizika

Likvidumo rizika kyĮa tada, kai tikėtina, kad Bendrovė neturės pakankamai piniginių Įėšų įaiku padengti visus

savo įsipareigojimus, iiūa'cares tai pad'aryti tik reikšmingai nepaĮankiomis sąĮygomis'

Bendrovė investuoja į finansines priemones, kurios nėra Įikvidžios, todėĮ, iškiĮus būtinybei nepĮanuotam

Įikvidumo trūkumui plĮĮnįįi, įuįi uuti n"į'anį'a įer 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)

vi" įii'"ū tįšų persr<iistvūo tįrp portfeĮio įmonių priemonė trumpuoju Įaikotarpiu'

LenteĮėje pateikiama Bendrovės finansinių įsipareigojim.ų anaĮizė 2017 m. ir 2016 m' gruodžio 31 d'

Įsipareigojimai suskirstyti pagaĮ mokėjimo tĮrioir'rš, atslžveĮgiant į paskutinę ataskaitinio Įaikotarpio dieną

Įikusį Įaikotarpį iki sutartyje numatyto up.otĮ1i.o termino įabaigos. LenteĮėje pateiktos sumos apima

sutartyje numatytus nediskontuotus pinigų srautus'

lki
mėn

3

Nuo 4 iki
12

mėnesi
5 607

Nuo 2 iki 5
Po5m lš viso

PaskoĮos, kurioms nustatytos paĮūkanos

Kitos trumpaĮaikės mokėtinos sumos

2017 m. gruodžio 31 d. įikutis

PaskoĮos, kurioms nustatytos paĮūkanos

Kitos trumpaįaikės mokėtinos sumos

2016 m. gruodžio 31 d. likutis

35

149

5 642
109

144 5 607 5 751

47

B8

5 725 5 772
88

135 5 725 5 860

3.2. Kapitalo rizikos vaĮdymas

Bendrovės kapitaĮas yra jos akcininkams tenkantys nuosavi aktyvai, kurių sudedamosios daĮys yra įstatinis

kapitaĮas, akcijų pneoįi, privaĮomasis ,"r.*ii, savų akcijųsuįlrkimo rezervas ir sukauptas nepaskirstytas

rezuįtatas. Pagrindinis kapitaĮo ir su juo ,uiljįiioi.Ėlros vilaymo tiksįas Bendrovėje yra siekis išĮaikyti

veikĮos tęstinumą, kad būtų gaĮima užairuti įir<inka1n1 grąžą it<cininkams ir išĮaikyti stiprią kapitaĮo bazę,

užtikrinančią genorovįs invčticinės veikĮos bįįt.ą. sieįĮamį optimizuoti kapitaĮo,struktūrą, Bendrovės

akcininkų susirinkimas įarl moxeti dividendui, grąhnti kapitaĮą akcininkams arba išĮeisti naujas akcijas'

3.3. Tikrosios vertės nustatymas

PagaĮ 13-ojo TFAS reikaįavimus Bendrovė privaĮo atskįeisti informaciją apie tikrosios vertės nustatymo

patikimumo Įygį. Tuo tiįiĮu Bendrovė kĮasifikuoja tikrosios vertės matavimus pagaĮ įvesties duomenų

ffiil;į. eenĮrovės naudojama tikrosios vertės hierarchija turi tokius Įygius:

- l įygio įvesties duomenys yra identiško turto ar įsipareigojimo biržos kaina (nekoreguota) aktyviojoje

nnįoje, kuri yra prieinima Bendrovei vertės nustatymo dieną;

- ll Įygio įvesties duomenys yra tiesiogiai ar netiesiogiai paĮyginįmi duomenys apie turtą ar įsipareigojimą,

tuiiĮ yia kiti, nei biržos kaina, kuri įtraukta į l Įygį; ir
- Įll Įygio turto ar įsipareigojimo vertinimį niuĮoū-ūusties duomenys, kurie yra nepaĮyginami' Įšią

kategoriją įtraur<iaffis ū"iios priemonės, kurios verįinamos naudojant nestebimus kintamuosius ir

nestebimi rintamįji ū1.i-i"iįi.ingo, iiuįo, priemonių.vertinimui. Įšią kategoriją įtraukiamos priemonės

vertinamos remianūs skeįbiamomii panašių įriemonių kainomis; norint atspindėti skirtumus tarp

pii"rįnių, reikaĮingos reikšmingos nestebimos korekcijos arba prieĮaidos'

Bendrovė ,,paĮyginamiesiems,, duomenims priskiria rinkos.duomenis, kurie yra prieinami, reguĮiariai skelbiami

į įtnauilnĮmi, 
-patiklmi, patikrinami ir gaunami iš neprikĮausomų šaĮtinių'

21
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20t7 metųfinansinės ataskaitos (fūksr. eurų, jei nenurodyta kitaip)

LenteĮėje pristatomas Bendrovės finansinis turtas, suskirstytas pagaĮ tikrosios vertės hierarchijos Įygius:

Tikrosios vertės nustatymas ataskaitinio
periodo pabaigoje naudojant

ldentiško
turto biržos

kainą
aktyviojoje

rinkoje

Reikšmingus
palyginamuo-
sius įvesties
duomenis

Reikšmingus
nepalygina-

muosius
įvesties

duomenis

2017 m.
gruodžio

31 d. iš viso
Lietuvoje registruotų įmonių
paprastosios vardinės akcijos

Ilgalaikis finansinis turtas,
apskaitomas tikrąja verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami pelnu ar
nuostoįiais
BaĮdų gamyba
NekiĮnojamojo turto vystymas ir nuoma

Žemės ūkio paskirties žemė
Kita veikĮa
lĮgalaikio finansinio turto, apskaitomo
tikrąia verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais, iš
viso
Turto tikrąja verte iš viso

(l Įygis (tl įygis) (lll įyeis)

44 046

3 585

1 869
2A 026

1 269

45 875
20 az6
3 585
1 269

47 591 23 164 70 755
47 591 23 164 70 755

Tikrosios vertės nustatymas ataskaitinio
periodo e naudojant

ldentiško
turto biržos

kainą
aktyviojoje

rinkoje

Reikšmingus
paĮyginamuo-
sius įvesties
duomenis

Reikšmingus
nepalygina-

muosius
įvesties

duomenis

2016 m.
gruodžio

31 d. iš viso
Lietuvoje registruotų įmonių
paprastosios vardinės akcijos

(r

I lgalaikis finansinis turtas,
apskaitomas tikrąja verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami pelnu ar
nuostoįiais
BaĮdų gamyba
NekiĮnojamojo turto vystymas ir nuoma
Žemės ūkio paskirties žemė
Kita veikĮa
llgalaikio finansinio turto, apskaitomo
tikrąja verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami pelnu ar nuostoĮiais, iš
viso
Prekybinis finansinis turtas,
apskaitomas tikrąja Verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar
nuostoįiais
Turto tikrąia verte iš viso

2O17 metais finansinio turto judėjimo tarp hierarchijos Įygių nebuvo.

(ll lygis) (lll lyeis)

46 537

2 493

71

17 663

3 839

46 608
17 663
2 493
3 839

49 030 21 573 70 603
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zail metųįinansinės aĮaskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

;;;;, p;;uį"iiįnrlu' finansinius metus' Šie vertinimai ir spiendimai yra nuoįatos peĖiūrimi ir yra

grindžiami istorine puįūti.i bei kitais veiksniais, įskaitant esamomis apĮinkybėmis pagrįstus ateities

Įūkesčius. AtĮikti up'įįitiniil įertinimai ne visada"atitinka faktinius rezuįtaįus. Vertinimai ir prieĮaidos, kurių

rizika yra reikšminga, ir kurie per ateinančius finansinius metus gaĮi pareikaĮauti turto ar įsipareigojimų

ip'įiiįinių verčių ieiršmingo koregavimo, yra aptariami toĮiau.

4.1. Investicijų, kuriomis neprekiaujama likvidžiose rinkose, tikroji vertė

Vertybinių popierių, kuriais neprekiaujama Įikvidžiose rinkose, tikroji vertė nustatoma naudojant vertinimo

modeĮius, iš kurių svarbiausi yra pajamų oiugixtiai, diskontuoti piliėų srautai.ir.paskutiniai paĮyginamieji

sandoriai. Bendrovėje naudojami tikrosios uūtės nustatymo moĮeĮlĮi yra periodiškai peržiūrimi ir Įyginami su

istoriniais rezuĮtatais, siekiant užtikrinti jų patikimumą'

lšsami informacija apie naudotus ll ir lll Įygio tikrosios vertės nustatymo metodus ir įvesties duomenis

pateikta 6-oje Pastaboje'

4.2. Atidėtojo peĮno mokesčio turto pripažinimas

Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Bendrovė turės pakankamai

mokestinio peĮno, kuris Įeis panaudoti ,ox"rįio turtą. Atldėtojo mokesčio turtas yra peržiūrimas kiekvieną

finansinių ataskaitų paį"ixiro dieną ir mažinamas tokia suma, kokia mokestinė nauda, tikėtina, nebus

reaįizuota.

Atidėtojo mokesčio turto apskaitinės vertės yra atskĮeistos 8 pastaboje'

4.3. lnvesticinio subjekto statusas

Vadovybė periodiškai tikrina, ar Bendrovė atitinka visus 2.2 pastaboje nurodytus investiciniam subjektui

keįiamus reikaĮavimĮ'. iro Ėuįiu vadovyĒė įvertina Bendrovės veikĮos tiksĮą (žr. 1 pastabą), investavimo.

strategiją, pajamų prigimtį ir tikrosios vertes modeĮius' Vadovybės vertinimu, nuo Bendrovės įsteigimo dienos

iri iini,i'ii.'ių įtu.ĖuitūsudĮrymo Bendrovė atitiko visus investicinio subjekto kriterijus.
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AB ,,InvaĮda privatus kapitaĮas'', įmonės kadas 303075527, Šeimyniškių g. 3, ViĮnius, Lietuva
2017 metųfinansinės ataskaitos (tŪkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

5. Finansinės priemonės pagal kategorijas

Paskolos ir
gautinos
sumos

Turtas,
vertinamas

tikrąja verte
per pelną ar
nuostolius lš visoTurtas finansinės būklės ataskaitoje

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 ekvivaįentai

lš viso
2016 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

Finansiniai įsipareigojimai, vertinami amortizuota savikaina
PaskoĮos

Kiti įsipareigojimai, išskyrus mokėtinus mokesčius ir išmokas
darbuotojams
lš viso

14 799

8 517

961

87

7A755 70 755
14 799
8 517

961

87

24 364 70 755 95 119

13 776

7 850

1 538

555

70 603 70 603

13 776
7 850
1 538

555

23 719 70 603 94 322

2017 m,
gruodžio 31 d.

2016 m.
gruodžio 31 d.

5 494

109

5 624

87

5 603 5 711

6. Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoĮiais

Bendrovės iĮgaĮaikį finansinį turtą, apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeit1mai pripažįstami pelnu ar

nuostoĮiais, žoll i. ir2016 m. giuodžio 31 d. sudarė tokios Lietuvos RespubĮikoje registruotųįmoniųakcijos:

Pavadinimas Veiklos pobūdis baįsų % hierarchija balsų %

2017 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios

Turimas vertės
akcijų ir nustatymo

2016 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios

Turimas vertės
akcijų ir nustatymo

hierarchija

Tiesiogiai vaĮdomos įmonės
AB "Viįniaus baĮdai" BaĮdų pramonė

UAB "Bordena'' Ba[dų pramonė
UAB "Dizaino NekiĮnojamojo turto
institutas" vystymas ir nuoma

NekiĮnojamojo turto
UAB ''Riešės investicija" vystymas ir nuoma
UAB ''Eįniakampio NekiĮnojamojo turto
namai" vYstYmas ir nuoma

NekiĮnojamojo turto
UAB "BNN" vystymas ir nuoma

NekiLnojamojo turto
UAB "Etanija" vystymas ir nuoma

NekiĮnojamojo tUrto
UAB ''DipoĮio vaįda" vystymas ir nuoma

86,0%

1AA,0%

100,4o/o

10a,0%

10Q,0%

lAA,A%

100,0%

104,0%
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ll Įygis
lll tygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

86,A%

100,0%

1A0,AYo

1AA,0%

104,0%

100,0%

1A0,0%

1A0,4%

ll Įygis

lll Įygis

lll įygis

įll įygis

lll tygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis



AB ,,!nvaĮda privotus kapitaĮas", įmonės kodas 3aja75527, šeimyniškių g. 3, ViĮnius, Lietuvą
2a17 metųfinansinės ataskaitos (fūksf. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2017 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios

Turimas vertės
akcijų ir nustatymo

2O16 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios

Turimas vertės
akcijų ir nustatymo

Pavadinimas

UA3 "Purvynės vaįda"

UAB "Bartų vaĮda''

UAB "TripoĮio vaįda"

UAB "lBc Įogistika''

UAB "Minijos vaĮda''

UAB ''Via soįutions"

UAB "Justum"

UAB ''InreaĮ vaĮdymas"

UAB "įnReaĮ"

UAB "lnreal geo"

UAB "Dommo Nerija"
UAB "lnvesticijų
srautas"

UAB ''TraiĮinga"

UAB "Nemora"

UAB "Larėjas"

UAB "Nedruvis"

UAB "Andojus'.

UAB ''Danės giĮdija"

UAB "Akviįas"

UAB "Daugpirkis"

UAB "LT investicijos"

UAB "Geruvis"

UAB "Ptuknis"

UAB "Vėjo dukra"

UAB "Vaduta"

UAB "Variagis"

Veiklos būdis
nojamojo turto

vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
Nekiįnojamojo turto
vystymas ir nuoma
Nekilnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
Nekilnojamojo turto
Yystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
Nekilnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo tUrto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas'ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo tUrto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma

o,
/o %hi

1AQ,A%

144,0%

104,0%

1AA,A%

lAA,A%

1AA,A%

100,0%

1A0,0o/o

104,a/o

n0,a%

1AA,A%

1A0,0%

1A0,A%

10a,0o/o

1AA,A%

10a,0%

100,0%

100,0%

100,0%

10a,aye

1A0,00/o

1 00,0%

100,4%

1A0,0o/o

100,0%

100,0%
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lll Įygis

ll| Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll tygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll lygis

lll Įygis

lll tygis

lll Įygis

lll įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

1AA,}Yo

100,0%

100,0%

rca,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0o/o

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1A0,AYo

1A0,A%

100,0%

1A0,0%

1AA,1Yo

100,4%

100,a%

lAA,a/o

1A0,4%

1 00,0%

100,0%

lAA,A%

100,0/o

1A0,4%

lll Įygis

lll Įygis

lll tygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įyg'is

lll įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll lygis

lll Įygis

Ill Įygis

lll lygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll tygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis

lll Įygis



AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas'', įmonės kodos 3fia75527, Šeimynfškių g' 3, ViĮnius' Lietuva

20Į7 metų finansinės aĮaskaitos (tŪkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2017 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios

Turimas vertės
akcijų ir nustatymo

2O16 m. gruodžio 31 d.
Tikrosios

Turimas vertės
akcijų ir nustatymo

Pavadinimas

UAB "Dangės krantinės"

UAB "Deįfino vaįdį"

UAB "Krevina"

UAB ''DeĮtuvis''

AB "Vernitas"

AB "ZeĮvė''

UAB "Krevina"
UAB "lnvesticijų
tinkĮas"
UAB "Fortina"

UAB "Švytėjimas"

UAB "Ente"

UAB "AktYvo"

UAB "Adruva"

UAB "Trenduva"

Veikįos
N jamojo turto
vystymas ir nuoma
Nekitnojamojo turto
vystymas ir nuoma
NekiĮnojamojo turto
vystymas ir nuoma
Žemės ūkio
paskirties žemė
Kita veikįa
Kita veikįa
Kita veikĮa

Kita veikįa
Kita veikįa
Kita veikĮa
Kita veikįa
Kita veikįa
Kita ve'ikįa
Kita veikĮa

bals % hier bals %

100,0% lll Įygis 1aa,a%

1aa'-a/o l|l Įygis 
',ooo*o'o!*

100,0%

a,7o/o

3,8%

100,0%

100,0%

fia,0%
45,4%

10a,aYo

100,a%

100,0%

a,7o/o

3,Bo/o

lll įygis

lll Įygis

lll Įygis

ll Įygis
lll Įygis

lll Įygis

ll Įygis
lIl Įygis
lIl Įygis
lll įygis

lll Įygis
lll Įygis
lll Įygis
lll Įygis
ll| Įygis

10a,0% lll įygis 1A0,A%

100,}Yo

1AA,0%

1AA,A%

45,4%

100,0%

100,00/"

lll įygis
lll Įygis

lll įygis
lll Įygis
lll Įygis
lll Įygis

lll įygis

Visos pirmiau išvardintos įmonės yra įsteigtos ir veikĮą vykdo Lietuvoje'

KeĮios Bendrovės vaĮdomos įmonės turi paskoĮų iš kredito institucijų, todeĮ, norėdamos mokėti dividendus,

turi gauti tų kredito i.iįiįįĖi:ū sutikimį. Kai kurių vaĮdomų įmonių įsipareigojimai kredito institucijoms yra

subordinuoti paskoĮų, gautų iš Bendrovės, utzuiįgiį, tokių zu'borJlnįįtų įsipirligojimų suma 2017 m' gruodžio

31 d. sudarė9722tūkst. eurų(2016m.:1i1qzįuĖ.t. eurų1. JokiųkitųreikšmingųapribojimųvaĮdomoms

bendrovėms deĮ jų peĮno paskirstymo nėra'

Bendrovėje naudoti ll ir lll tikrosios vertės Įygių vertinimo metodai ir įvesties duomenys 2017 m' gruodžio

31 d. buvo tokie:
Tikroji
vertė

2017 m.
gruodžio

31 d.

Naudoti įvesties Naudotos
reikšmės

Veiklos Vertinimo modelis duom

olo
17 371 PaĮyginamasis vertinimas kv' m rinkos kaina, EUR 315'4526

s

turto vystymas ir
nuoma

Svertiniai kaPi taĮo 8,0%-1a,6o/o
kaštai

NekiĮnojamojo
turto vYstYmas ir
nuoma

Žemės ūkio žemė

z 655 Diskontuoti pinigų srautai lĮgaĮaikis pajamų
augimas

3,0%

Rinkoje paĮyginami
sandoriai

lĮgaĮaikė EB|T marža

EUR/ha rinkos kaina

2,9%-13,5%

2731-44563 585

Svertiniai kapitaĮo 9,4%-11,2%
kaštai

3 138 Diskontuoti pinigųsrautai lĮgaĮaikis pajamų
auglmas

3,Ao/oKita veikĮa

26

ltgaĮai kė EBIT marža 4,A%-11,3%



AB ,,lnvoĮda privatus kapitaĮas,,, įmonės kodas 303075527, Šeimyniškių g. 3, ViĮnius, Lietuvą

{oĮ? *rtųįinansinės aĮaskaįtos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovėje naudoti ll ir lll tikrosios vertės Įygiųvertinimo metodai ir įvesties duomenys 2016 m' gruodžio

31 d. buvo tokie:

Tikroji
vertė

2016 m.
gruodžio

31 d.

Naudoti įvesties Naudotos
reikšmės

Veikįos būdis Vertinimo modeįis duome

kiĮnoj
turto vystYmas ir 13 917 PaĮyginamasis vertinimas kv' m rinkos kaina, EUR 1 506-2 5z0

nuoma
Sverti
kaštai

niai kapitaĮo 7,4-10,5%

NekiĮnojamojo
turto vystYmas ir
nuoma

Žemės ūkio žemė z 493

3746 Diskontuoti pinigų srautai lĮgaĮaikis pajamų
augi mas

3,0%

Rinkoje paĮyginami
sandoriai

lĮgaĮaikė EB|T

EUR/ha rinkos kaina I 828-3 832

marza 1,1-16,8o/o

Svertiniai kapitaĮo 10,5-11,7%
kaštai

Kita veikĮa 3 910 Diskontuoti pinigų srautai lĮgaįaikis pajamų
augimas

3,00/o

ĮĮgaĮaikė EB|T marža 4,0-10,9%

Visoms kitoms sąĮygoms esant nepakitusioms, diskontuotų pinigų srautų metodu vertinamų investicijų

tikrosios vertės;autrumis įįesties duomenų pokyčiui 2017 m' gruodžio 31 d' yra toks:

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

lĮgaĮaikis pajamų augimas pasikeistų 1 proc' punktu

lĮgaĮaikė EB|T marža pasikeistų 1 proc' punktu

Padidėjimas Sumažėjimas

Svertiniai kapitato kaštai skaičiuojami taikant individuaĮios įmonės skoĮinto ir nuosavo kapitaĮo santykį ir

atitinkamo įmonės sektoriaus beta koeficientą'

(1 285)

274

1 929

I 745
(265)

{1 664)
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AB ,,lnvaĮda privatus kapitaĮas", įmonės kodas 303075527, Šeimyniškių g. 3, ViĮnius, Lietuva

2a17 metų finansinės ataskaitas {rūksf. eurų, jei nenurodyta kitaip)

LenteĮėje pristatomas lll tikrosios vertės Įygio instrumentų judėjimas:

Nekilnoja-
mojo turto
vystymas ir

nuoma
Baldų

pramonė
Kitos

veiklos lš viso
Lietuvoje registruotų įmonių
paprastosios vardinės akcijos
Per metus iki 2017 m.
gruodžio 31 d.
Tikroji vertė periodo pradžioje
Veikįos pobūdžio keitimas

Įsigijimas / kapitaĮo didinimas
Pardavimas / netekimas
Grynasis finansinio turto
tikrosios vertės pokytis
Tikroji vertė periodo
pabaigoje
Per metus iki 2016 m.
gruodžio 31 d.
Tikroji vertė periodo pradžioje
VeikĮos pobūdžio keitimas

Įsigijimas / kapitaĮo didinimas
Pardavimas / netekimas
Grynasis finansinio turto
tikrosios vertės pokytis
Tikroji vertė periodo
pabaigoje

17 663

559
(1 64Zj

71

320

I 4783 446

3 839 21 573

(4)

879
(1 646\

Q 566) 2 358

20 026 1 869 1 269 23 164

14 028
z

1 971
(1 33e)

1 004
(2\

1 432
(102)

15 042

3 453
(1 4411

4 5193 001

10

11 1 507

50

17 663 71 3 839 21 573

Pasikeitimai Bendrovės itgaĮaikio finansinio turto, apskaitomo tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami

peĮnu ar nuostoĮiais, finaisinės būkĮės ataskaitos straipsnyje per 2017 ir 2016 metus buvo tokie:

2017 m. 2016 m.

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

Pasikeitimai Bendrovės prekybinio finansinio turto, apskaitomo tikrąja Verte, kurios pasikeitimai pripažįstami

peĮnu ar nuostoĮiais, fininsinės būkįės ataskaitos straipsnyje per2017 ir2016 metus buvo tokie:

20'17 m. 2016 m

70 603 68 304

620

2 833

(1 441)

287

879

(1 646)

919

7A755 70 603

Likutis periodo pradžioje

Pardavimai

Tikrosios vertės pokytis per periodą

Likutis periodo pabaigoje

619
(528)

(91)
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AB ,,lnvaĮda privotus kapitaĮas", įmonės kodas 303075527, šeimyniškių g. 3, ViĮnius, Lietuva

Zaff metųfĮnansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grynąjį finansinio turto tikrosios vertės pokytį per 2017 ir 2016 metus peĮne (nuostoĮiuose) sudarė:

2017 m. 2016 m.

lĮgaĮaikio finansinio turto pardavimo rezuĮtatas

lĮgaĮaikio finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai

Prekybinio finansinio turto pardavimo rezuĮtatas

Prekybinio finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai

Finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai iš viso

ReaĮizuotas peĮnas iš investicijų

Reaįizuoti nuostoįiai iš investicijų

NereaĮizuotas peĮnas iš investicijų

NereaĮizuoti nuostoįiai iš investicijų

Peįnas iš investicijų iš viso

7. Suteiktos paskoĮos

Bendrovės suteiktas paskoĮas sudarė:

Suteiktos ilgalaikės paskolos
Patronuojamosioms ir asocijuotosioms įmonėms (įskaitant
ir jų vaĮdomas patronuojamąsias įmones) suteiktos
iĮgaĮaikės paskoĮos

Trečiosioms šaĮims suteiktos iĮgaĮaikės paskoĮos

Suteiktos ilgaĮaikės paskolos iš viso

Likutis periodo pradžioje

PapiĮdomai suteikta per metus

Priskaičiuota paįūkanų per metus

Gauta apmokėjimų

KapitaĮizuota suteiktų paskoĮų į investicijas

Likutis periodo pabaigoje

(1 56)

918

(5)

287

377
(91)

762 568

2O17 m. 2016 m.
Ia

(161 )

9 084

{B 165)

377

5

6 303

6 1071

762 568

2017 m.
gruodžio 31 d.

2016 m.
gruodžio 31 d.

14 799 13 776

14 799 13 776

Suteiktos trumpalaikės paskolos
Patronuojamosioms įmonėms suteiktos trumpaĮaikės
paskoĮos

Trečiosioms šaĮims suteiktos trumpaĮaikės paskoĮos

Suteiktos trumpalaikės paskoĮos iš viso

Suteiktos paskolos iš viso

Pasikeitimai Bendrovės suteiktų paskoĮų finansinės būkįės ataskaitos straipsnyje per 2017 ir 2016 metus buvo

tokie:

B 366

151

I 517

7 850

7 8s0

23 316 21 626

2017 m.
sruodžio 31 d.

2016 m.
sruodžio 31 d.

21 626
7 920

645
(5 ee6)

17 756
11 895

611

(5 803)

833

29
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2017 metų finansinės ataskaįtos (tŪkst' eurų, jei nenurodyta kįtaip)

Bendrovės suteiktos paskoĮos 2017 m. ir2016 m. gruodžio 31 d. buvo nepradeĮstos ir nenuvertėjusios. Jos

suteiktos šaĮims, vykbinčioms savo įsipareigojimūs ir finansinių ataskaitų parengimo dieną nebuvo jokių

pįzymių, jog skoĮininkai neįvykdys sįvo moĮejimų įsipareigojimų, nes Bendrove paskoĮas teikia tik

buįionūįiiįriosioms įmonėm', t,.i,-ias kontroĮiūoja, įrba paĮiūimoms trečiosiomis ša[imis. Didžiausia kredito

iliit u, putiriu'u fininsinių aiaskaitų parengimo 
-dieną, 

yra kiekvienos pirmiau nurodytos gautinos sumos

grupui Įpskaitinė vertė. Bendrovė neturi jokių užtikrinimo priemonių.

Bendrovės suteiktų paskoĮų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei, nes paĮūkanų normos yra

peĖiūrimos lr xoreeuojamįs Įaaa, kai keičiaii rinkos paiūkanos normos' Jų vertė apskaičiuota diskontuojant

brnigųsrautus rar<tūe į,i_4 proc. paĮūkanųnorma 201l m. gruodžio 31 d. (2016 m. gruodžio 31 d' -2'7'4
proč.i. Tai lll Įygio tikrosios vertės hierarchijos vertinimas'

8. Kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai

Bendrovės kitas gautinas sumas ir išankstinius apmokėjimus sudarė:

2016 m.
eruodžio 31 d.

902

13

636

Likutis
2016 m.
gruodžio

31 d.

Pripažinta
pelnu ar

nuostoliais

2017 m.
gruodžio 31 d.

Gautini dividendai

lšanksti niai apmokėjimai

Kitos gautinos sumos
Kitos įautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai iš

Nepripažinta atidėtojo peĮno mokesčio turto daįis

Turtas, sudengtas su įsipareigojimu
Atidėtojo peĮno mokesčio turtas grynąja verte

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigoji mas

Finansinis turtas, vertinamas tikrąją Verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoliais

Atidėtojo peĮno mokesčio įsipareigojimas

įsipareigojimas, sudengtas su turtu

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas iš viso

Pripažintas atidėtasis pelno mokestis grynąia verte

902

25

59

viso

9. Peįno mokestis

986 1 551

Bendrovės atidėtojo peĮno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaityti taikant 15 proc. pelno mokesčio

tarifą.

Bendrovės atidėtojo peĮno mokesčio turto ir įsipareigojimo pasikeitimai per 2017 metus buvo:

Likutis
2017 m.
gruodžio

31 d.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Neribotai keĮiami mokestiniai nuostoĮiai

Ribotai keĮiami mokestiniai nuostoįiai

Sukaupimai

Atidėtojo peĮno mokesčio turto iš viso

191

2 636
2

42

23

233

2 659

2

2829 65

{2oe)

2894

{2 A77\

{1B}

{1 858}

(18)

943 (144) 799

{18i (18)

18) {18)

r.8 1B
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Bendrovės atidėtojo peĮno mokesčio turto ir įsipareigojimo pasikeitimai per 2016 metus buvo:

Likutis
2015 m.
gruodžio

31 d.

Pripažinta
pelnu ar

nuostoĮiais

Likutis
2016 m.
gruodžio

31 d.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Neribotai keĮiami mokestiniai nuostoliai

Ribotai keĮiami mokestiniai nuostoĮiai

Sukaupimai

Atidėtojo pelno mokesčio turtas iš viso

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

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas

Finansinis turtas, vertinamas tikrąją Verte, kurios
pasikeitimai pripažįstami peĮnu ar nuostoįiais

Atidėtojo peĮno mokesčio įsipareigojimas

Įsipareigojimas, sudengtas su turtu
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas iš viso

Pelnas prieš pelno mokestį
Peįno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 %

mokesčio tarifą
Apmokestinamojo peĮno nemažinančios
sąnaudos
Neapmokestinamosios paj amos
Nepripažinta atidėtojo peĮno mokesčio turto
daįis
Pelno mokesčio sąnaudų atstatymas
(sąnaudos)

148

2 474
2

43

t62
191

2 636

2

2624
(1 6se)

(18)

205
(20e)

2829
(1 868)

(18)

947 (4) 943

(18) (18)

(18) (18)

18 18

Pripažintas atidėtasis peĮno mokestis grynąia verte 947 GI 943

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

2017 m. 2016 m.
1 954

(2e3)

{2}

36L

{20s)

-15%

a%

18%

-11%

22t4

(332)

(3)

540

(2oe)

-15o/o

0%

24%

-9%

{143) -7o/o (4) 0%

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 gatės būti panaudotas.

PagaĮ šiuo metu gaĮiojančius teisės aktus mokestiniai nuostoĮiai, išskyrus nuostoĮius, kurie susidarė dėĮ
vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perĮeidimo, gaĮi būti keįiami neribotą Įaikotarpį,
jeigu tęsiama veikĮa, iš kurios šie nuostoĮiai susidarė. Apskaičiuojant 20'l6 m. ir vėįesnių metų peĮno mokestį,
panaudojamų tokių mokestinių nuostoĮių suma negaĮi viršyti 70 % mokestinio Įaikotarpio apmokestinamojo
peIno.

Tikėtina, kad pripažinta atidėtojo peĮno mokesčio suma reaįizuosis ne anksčiau kaip po 12 mėnesių.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivaĮentus2017 m. gruodžio 31 d' sudarė einamŲų sąskaitų Lietuvos
RespubĮikoje registruotų bankų Įikučiai: iš viso 87 tūkst. eurų (atitinkamai 2016 m. gruodžio 31 d. - 555
tūkst. eurų).
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1 1. Nuosavas kapitalas

Bendrovės akcininkai 2016 m. baĮandžio 29 d' priėmė sprendimą išmokėti dividendus po 0,025 euro vienai
akcijai, iš viso 517 tūkst. eurų.

Bendrovės akcininkai 2017 m, baįandžio 28 d. priėmė sprendimą išmokėti dividendus po 0,05 euro vienai
akcijai, iš viso 1 034 tūkst. eurų.

12. Gautos paskolos

Bendrovės gautas paskoĮas sudarė:

2O17 m.
gruodžio 31 d.

2016 m.
gruodžio 31 d.

Gautos ilgalaikės paskolos

lš patronuojamųjų įmonių gautos iĮgaĮaikės paskoĮos

Gautos iĮgaĮaikės paskolos iš viso
Gautos trumpaĮaikės paskolos

lš susijusių asmenų gautos trumpaĮaikės paskolos

lš patronuojamųių įmonių gautos trumpaĮaikės paskoĮos

Gautos trumpalaikės paskolos iš viso

Gautos paskolos iš viso

Likutis periodo pradžioje
Gauta per metus

Grąžinta per metus

Užskaitos
Priskaičiuota paĮūkanų per metus

Likutis periodo pabaigoje

34 102

34 102

3 517

1 943

3 517

2 005

5 460 5 522
5 494 5 624

2017 m, gruodžio 31 d. Bendrovės iš susijusių asmenų gautos trumpaĮaikės paskoĮos turi būti grąžintos iki
201B m. rugpjūčio mėn. Kitų trumpaĮaikių paskoĮų grąžinimo terminai yra iki 201B m. pabaigos. PaskoĮų
paĮūkanų normos per 2017 m. buvo 2,7-4,0 proc.

Bendrovės gautų paskoĮų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei, nes paĮūkanų normos yra peržiūrimos
ir koreguojamos tada, kai keičiasi rinkos paĮūkanos normos. Jų vertė apskaičiuota diskontuojant pinigų
srautus 2,7-4,0 proc. paĮūkanų normomis (2016 m. gruodžio 31 d. - 3,0-4,0 proc.).

PaskoĮų judėjimas per metus sudarė:

2017 m.
gruodžio 31 d.

2016 m.
gruodžio 31 d.

5 624
3 568

(3 4e4)

(384)

180

4 761

3 095

{2 3e4}

162

5 494 5 624

1 3. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

PagaĮ Atskyrimo sąĮygas Bendrovė gavo 2 670 tūkst. eurų patvirtintą reikaĮavimo teisę AB banko ,,Snoras"
bankroto byĮoje. Teismo sprendimu vaĮstybės įmonė ,,lndėĮių ir investicijų draudimas" kompensavo 45 tūkst.
eurų iš šios sumos, kurios pripažintos pajamomis 2016 m, Bendrovės vadovybės nuomone, nėra jokio pagrindo
tikėtis atgauti Įikusią daĮį šios sumos nei dabar, nei ateityje, todėĮ ji neatspindėta finansinėse ataskaitose.
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14. Susijusių šalių sandoriai

Sandoriai su susiiusiomis šaĮimis

ŠaĮys Įaikomos susijusiomis, kai viena šaĮis turi gaĮimybę kontroĮiuoti kitą arba daro reikšmingą įtaką kitai
šaĮiai priimant finansinius ir veikĮos sprendimus. 2017 m. ir2016 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 kontroĮiuojamas įmones.

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šaįimis 2017 m. ir šių sandorių Įikučiai 2017 m' gruodžio 31 d.:

Palūkanų
pajamos

Dividendų
amos

Suteiktos
paskolos

(7 pastaba)
Paįūkanų
sąnaudos

Gautos
paskoĮos

(12 pastaba)

Patronuojamosios įmonės
Asocijuotosios įmonės
Bendrovės akcininkai
Bend rovės pagrindi nia'i vadovai

Patron uoj amosios įmonės
Asocijuotosios įmonės
Bendrovės akcininkai
Bendrovės pagrindiniai vadovai

644 1 483 4A I 97723 165

129
11

3 224
293

644 1 483 23 165 180 5 494

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šaĮimis 2016 m. ir šių sandorių Įikučiai 2016 m. gruodžio 31 d.:

Palūkanų
pajamos

Dividendų
pajamos

Suteiktos
paskolos

(7 pastaba) ir
kitos gautinos

sumos
Palūkanų
sąnaudos

Gautos
paskolos

(1 1 pastaba)

603
8

1 908
38

21 604
22

55

9

2 043
64

3224
293

97

611 1 946 21 626 162 5 624

Paerindinių vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos

Pagrindiniais Bendrovės vadovais yra Įaikomi vaĮdybos nariai, direktorius ir vyr. finansininkas. Pagrindiniams
Bendrovės vadovams per 2017 metus buvo priskaičiuota 452 tūkst. eurų darbo užmokesčio, įskaitant premijas
ir sociaĮinio draudimo įmokas (per 2016 m. - 455 tūkst. eurų). Vadovams prikĮauso 41%Bendrovės baĮso teisę
turinčių akcijų.

15. Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio

lki šių finansinių ataskaitų pasirašymo datos Bendrovėje reikšmingų įvykių nebuvo.
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