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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
 
UAB InMedica akcininkams 
 

Nuomonė  

Mes atlikome UAB InMedica ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupė) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kurias 
sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotasis balansas ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotoji pelno (nuostolių) 
ataskaita, konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Grupės 2018 m. 
gruodžio 31 d. konsoliduotą finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotus finansinius veiklos rezultatus 
ir konsoliduotus pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus. 

 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai 
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Grupės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų 
etikos kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, 
susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra 
pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Grupės metiniame pranešime, tačiau ji neapima konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios 
formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar 
yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, 
pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime 
reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Grupės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei ar Grupės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis 
taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito metu atlikti darbu, 
visais reikšmingais atžvilgiais: 

• Grupės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų duomenis; ir 

• Grupės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės 
įstatymo reikalavimų. 

 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos 
standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 
konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Grupės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti 
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos 
atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Grupę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar konsoliduotosios finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, 
visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, 
laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų 
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo 
principo. Mes taip pat:  
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METINIS PRANEŠIMAS 
 
1. Bendra informacija 

 
Metinis pranešimas parengtas už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 dieną UAB „InMedica“ (toliau – 
„Bendrovė“) ir jos tiesiogiai  kontroliuojamoms įmonėms (toliau – „Grupė“) – Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Elite 
Medicale“, UAB „Kardivita“ ir UAB „Reneso“. 
 
Grupės veikla yra medicinos paslaugų teikimas. Grupė užsiima I lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu 
(šeimos medicina), taip pat teikia odontologijos, psichikos sveikatos priežiūros, ginekologijos, genetikos ir kitas 
sveikatinimo paslaugas bei medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba. Grupės pagrindinė 
veiklos šalis yra Lietuva. 
 
2. Objektyvi Grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir 

neapibrėžtumų, su kuriais Grupė susiduria, apibūdinimas 
 
Grupės pardavimai nuosekliai augo per paskutinis metus. Lyginant su 2017 metais, pardavimai 2018 metais išaugo 34 
proc., pardavimų augimą sąlygojo naujų padalinių atidarymas, taip pat esamų padalinių paslaugų padidėjimas. Grupės 
2018 metų veikla buvo pelninga, 2017 turėjo 63 tūkst. nuostolį. 
 
Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria Grupė yra neigiama demografinės tendencijos Lietuvoje, t.y. mažėjantis 
gyventojų skaičius ir ilgėjantis gyventojų amžius (ir su tuo susijęs didėjantis sergamumas). Kadangi PSDF 
finansavimas teikiant I lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra susietas su priregistruotų pacientų skaičiumi, 
t.y. mokamas fiksuoto dydžio nustatytas PSDF mokestis už pacientą, tai gyventojų skaičiaus mažėjimas reiškia ir 
finansavimo mažėjimą. 
Kita vertus, didėjant populiacijos amžiui ir sergamumui, paslaugų poreikis nemažėja. Valstybė, reaguodama į minėtas 
tendencijas, kasmet didina paslaugų tarifus ir įkainius, kas kompensuoja praradimus dėl gyventojų skaičiaus 
mažėjimo. 
 

3. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė,  su personalo klausimais susijusi informacija 
 
Finansinių rezultatų analizė pateikta finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte. 
2018 Grupėje dirbo 484 darbuotojų, metų pabaigoje –552. Darbuotojų skaičius išaugo dėl naujų klinikų prijungimo 
prie Grupės. 
 
4. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią 

tos akcijos sudaro 
 
Grupės įstatiniskapitalasyra 705.552,48 Eur. Grupės įstatinis kapitalas padalytas į 24.363 vnt. Paprastąsias vardines 
akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur.  
 
5. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio 

kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro 
 
Tokių akcijų įsigijimų ar perleidimų nebuvo. 
 
6. Informacija apie savų akcijų, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, apmokėjimą 

 
Tokių akcijų įsigijimų ar perleidimų nebuvo. 
 
7. Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys 

 
Tokių akcijų įsigijimų ar perleidimų nebuvo. 
 
8. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes  

 
UAB InMedica turėjo 16 padalinių:  
 

1) P.Baublio g. 2, Vilnius; 
2) L.Asanavičiūtės g. 20-201, Vilnius; 
3) Šiltnamių g.29, Vilnius; 
4) Šeškinės g.30-5, Vilnius; 
5) Baltrušaičio g. 3-53, Vilnius;  
6) Žirmūnų g. 70, Vilnius; 
7) Klevų al. 32, Lentvaris; 
8) Savanorių pr.169, Kaunas; 
9) Baltų 7A, Kaunas; 
10) Veiverių g.134, Kaunas; 
11) Vandžiogalos pl. 4a, Kaunas; 
12) Vytauto g.134, Garliava;  
13) Spaustuvės g. 4 irDariausirGirėno g. 28a, Tauragė; 
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1. Bendroji informacija 
 
Šios konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos UAB „InMedica“ (toliau – „Bendrovė“) ir jos tiesiogiai  
kontroliuojamoms įmonėms (toliau – „Grupė“) – Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Elite Medicale“, UAB „Kardivita“ ir UAB 
„Reneso“. 
 
Bendrovė buvo įregistruota 2004 m. kovo 18d. kaip UAB „Ratio“medicinos klinika. Bendrovė pakeitė pavadinimą iš UAB 
„Ratio“ medicinos klinika į UAB Šeimos medicinos klinika 2005 m. birželio 1d. 2014 m. kovo 30 d. buvo pakeistas 
pavadinimas į UAB „InMedica“. 
 
Bendrovė 2016 m. pabaigoje turėjo 16 padalinių: Vilniuje - P.Baublio g. 2, L.Asanavičiūtės g. 20-201, Šiltnamių g. 29, 
Šeškinės g.30-5, Baltrušaičio g. 3-53, Žirmūnų g. 70; Lentvaryje adresu Klevų al. 32; Kaune - Savanorių pr.169, Baltų 
7A, Veiverių g.134, Vandžiogalos pl. 4a, Vytauto g.134 (Garliava); Tauragėje adresu Spaustuvės g. 4 ir Dariaus ir 
Girėno g. 28a; Marijampolėje adresu Gedimino g. 3; Panevėžyje - A. Jakšto g. 6A; Skaudvilėje – Liaudies a. 5. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė tiesiogiai kontroliavo šias įmones: 
 

a) Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Elite Medicale“- įm. kodas – 110303993, buveinė registruota Savanorių pr.169, 
Kaunas. Bendrovei priklauso 100 proc. Lietuvos ir Prancūzijos UAB „Elite Medicale“ akcijų nuo 2014 m. 
rugpjūčio22 d. 

b) UAB „Kardivita“  – įm. kodas – 123648822, buveinė registruota Šeškinės g. 30, Vilnius. Bendrovei priklauso 
75 proc. UAB „Kardivita“ akcijų nuo 2015 m. balandžio24 d. 

c) UAB „Reneso“ - įm. kodas – 302941941, buveinė registruota Maironio g. 26C, Kaunas. Bendrovei priklauso 50 
proc. UAB „Reneso“ akcijų nuo 2013 m. gruodžio 11 d., kai įmonėbuvoįsigyta. 
 

 

Dukterinės įmonės 
pavadinimas 

 2018 m.  2017 m. 

 

Įsigijimo 
savikaina 

 
Nuosavo 
kapitalo 

dydis 
 

Grynasis 
pelnas 

(nuostoliai) 
 

Įsigijimo 
savikaina 

 
Nuosavo 
kapitalo 

dydis 
 

Grynasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

 

UAB „Elite Medicale“  434.430  267.028  128.499  434.430  228.529  40.424 
UAB „Kardivita“   199.000  42.317  53.912  199.000  (11.595)  (30.137) 
UAB „Reneso“  1.593  (147.508)  (46.181)  1.593  (101.329)  (14.106) 
UAB 
“Sargėnųsveikatoscent
ras” 

 
     

 
900.000  135.988  42.743 

Išviso  635.023  161.837  136.230  1.535.023  251.593  38.924 

 
 
2018 m. sausio 9d. akcininkų sprendimu, UAB Sargėnų sveikatos centras – įm.kodas 135612481, buveinė 
registruotaVandžiogalos pl. 4A, Kaunas, reorganizuota jungimo būdu prijungiant prie UAB InMedica. UAB “Sargėnų 
sveikatos centras” akcijas UAB InMedica įsigijo 2017 m. gruodžio 29d. Pagrindinė veikla – asmens sveikatos priežiūros 
paslaugos. 
2018 m. kovo 8 d. akcininkų sprendimu UAB Sanitas Familiae – įm.kodas 125271042, buveinės adresas Žirmūnų g. 
70, Vilnius, reorganizuota jungimo būdu prijungiant prie UAB InMedica. UAB Sanitas Familiae akcijas UAB InMedica 
įsigijo 2018 m. vasario 2d. Pagrindinė veikla – asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 
 
Grupės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
 
Grupės pagrindinė veikla – asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. grupėje dirbo 552 darbuotojai, o Bendrovėje 447 darbuotojai. 2017 m. gruodžio 31 d. grupėje 
dirbo 484 darbuotojas, o Bendrovėje 380darbuotojai. 
 
 
2. Apskaitos politika 

 
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
Finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę 
apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Verslo apskaitos standartus (VAS). 
 
Finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo vertės pagrindu. 
 
Finansinės ataskaitos yra pateikiamos eurais (Eur). 
 

Žemiau pateikta apskaitos politikos santrauka. 
 
 
Konsolidavimo principai ir verslo jungimai 
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Finansinės ataskaitos apima Grupės finansines ataskaitas kiekvienų metų gruodžio 31 d. Laikoma, kad egzistuoja 
kontrolė, kai Grupė turi galią valdyti kitos bendrovės, į kurią investuotas kapitalas, finansų ir veiklos politiką, siekiant 
iš to gauti naudos. 
 
Dukterinių bendrovių įsigijimai apskaitomi taikant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikainą sudaro perduoto turto, išleistų 
nuosavybės priemonių arba prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė įsigijimo dieną bei tiesiogiai su įsigijimu susijusios 
išlaidos. Įsigyjamos bendrovės turtas ir įsipareigojimai įvertinami tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną. Pradinis 
dukterinės bendrovės turto bei įsipareigojimų įvertinimas koreguojamas per dvylika mėnesių nuo įsigijimo dienos 
gavus papildomų duomenų, kurie padeda tiksliau įvertinti dukterinės bendrovės turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę.  
 
Bet koks teigiamas (neigiamas) skirtumas tarp įsigyjamos bendrovės grynojo turto, įvertinto tikrąja verte, dalies, 
tenkančios įsigyjančiai bendrovei ir investicijos vertės yra pripažįstamas kaip prestižas (neigiamas prestižas). Mažumos 
akcininkų dalis yra turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės mažumos proporcija.  
 
Dukterinės bendrovės, įsigytos (parduotos) per metus, finansiniai rezultatai yra įtraukiami į konsoliduotąją pelno 
(nuostolių) ataskaitą nuo dukterinės bendrovės įsigijimo dienos iki dukterinės bendrovės pardavimo datos (jei 
taikoma).  
 
Jeigu reikia, dukterinių bendrovių finansinės ataskaitos koreguojamos taip, kad atitiktų Grupės apskaitos politiką. 
Visi Grupės bendrovių tarpusavio sandoriai, balansiniai likučiai, pajamos, sąnaudos bei tarpusavio operacijų 
nerealizuotas pelnas (nuostoliai) yra eliminuojami iš konsoliduotųjų finansinių ataskaitų. 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas  
Nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo 
nuostolius. Amortizacija yra pripažįstama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per numatytą naudingo 
tarnavimo laiką. Naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos metodas yra peržiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje, perspektyviai atliekant bet kokius pakeitimus apskaitiniame įvertinime. 
 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: 
 

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė  
Naudingo 

tarnavimo laikas 

Prestižas  15 metų 
Programinė įranga  3 metai 
Kitas nematerialusis turtas  3 metai 

 
Nematerialusis turtas įsigytas verslo jungimo metu 
Nematerialusis turtas įgytas verslo jungimo metu ir pripažintas atskirai nuo prestižo, pirminio pripažinimo metu yra 
apskaitomas jo tikrąja verte įsigijimo datą (kuri yra laikoma jo įsigijimo savikaina).  
 
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas įsigytas verslo jungimo metu yra pateikiamas įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius, taikant tokius pačius, kaip atskirai įsigyto nematerialiojo turto, 
principus. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas  
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Grupė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos 
būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina 
galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė nei 144,81 Eur.  
 
Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir pastatus, yra apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Vėliau atsižvelgiant į Grupės 
pasirinktą apskaitos politiką, jis gali būti apskaitomas įsigijimo savikaina arba perkainota verte. 
 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. Likvidacinė vertė nustatoma ir yra lygi 0,29 Eur.  
 
Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: 
 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė  
Naudingo tarnavimo 

laikas 

   
Pastatai ir statiniai  20 metų 
Medicininė įranga  5 metai 
Kompiuterinė technika ir ryšio priemonės  3 metai 
Transporto priemonės  6-10 meta 
Baldai  6 metų 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  4 metai 

 
Kiekvienų metų pabaigoje Grupė peržiūri ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likutinę vertę ir nusidėvėjimo 
metodus ir įvertina pakeitimo įtaką, jei tokia yra, kuri pripažįstama perspektyviai. 
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Remonto ir rekonstravimo išlaidos, susijusios su jau atiduotu į eksploataciją ilgalaikiu materialiuoju turtu, pridedamos 
prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei jos pailgina turto naudingo tarnavimo laikotarpį ar pagerina jo 
naudingąsias savybes. Visos kitos patirtos remonto ar rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelno 
(nuostolių) ataskaitoje tuo metu, kai jos yra patiriamos. 
 
Nuomojamo ir/ar pagal panaudos sutartis naudojamo turto remonto, kuris prailgina nuomojamo turto naudingo 
tarnavimo laikotarpį ar pagerina naudingąsias savybes, išlaidos yra priskiriamos turtui ir yra pripažįstamos sąnaudomis 
per likusį nuomos laikotarpį.  
 
Turtas, įsigytas finansinės nuomos būdu, yra nudėvimas naudojant tuos pačius kaip ir nuosavo turto, naudingo 
tarnavimo laikotarpius. 
 
Gautas pelnas ar patirti nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra pripažįstami tų metų pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. 
 
Turto vertės sumažėjimas 
Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė peržiūri likutinę turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors 
požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Grupė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę ir palygina 
ją su balansine verte tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti turto 
atsiperkamosios vertės, Grupė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, 
atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, Grupės turtas yra 
paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams arba Grupės turtas yra paskirstomas mažesnėms 
pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo 
pagrindas. 
 
Atsiperkamoji vertė yra didesnė iš šių verčių: tikroji turto vertė atėmus pardavimo išlaidas arba to turto naudojimo 
vertė. 
Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini grynieji būsimieji pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant 

diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, dabartinę pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į 
kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant grynuosius būsimuosius pinigų srautus. 
 
Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto apskaitinė 
vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) 
vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo iš karto pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau 
buvo perkainotas, tuo atveju, nuostoliai dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo 
sumažėjimas. 
 
Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas generuojančios 
turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet taip, kad padidėjimas 
neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo 
ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės sumažėjimo atstatymas pripažįstamas pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas 
kaip perkainojimo rezervo padidėjimas. 
 
Atsargos 
Atsargos yra apskaitomos savikaina arba grynąja realizacine verte, priklausomai kuri mažesnė. Grynoji realizacinė 
vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas 
pardavimo išlaidas.  
 
Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Skaičiuodama prekių savikainą Grupė priskiria dalį gautų nuolaidų dar 
neparduotoms iš tiekėjų įsigytoms prekėms. 
 
Atsargos kelyje yra pripažįstamos, kai rizika ir nauda, susijusi su atsargomis, pereina Grupė. 
 
Finansinis turtas 
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas, kai Grupė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar 
kitą finansinį turtą. 
 
Finansinis turtas yra klasifikuojamas į šias grupes: finansinis turtas „laikomas parduoti”, finansinis turtas, „laikomas iki 
išpirkimo termino“ ir „suteiktos paskolos ir gautinos sumos“. Klasifikacija priklauso nuo finansinio turto pobūdžio ir 
paskirties ir nustatoma pirminio pripažinimo metu. 
 
 
 
 
Finansinis turtas, laikomas parduoti 
Parduoti laikomas finansinis turtas yra toks finansinis turtas, kuris buvo įsigytas parduoti arba siekiant gauti pelno iš jo 
kainos svyravimų, ir kitas finansinis turtas, kuris nepriskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ar 
paskolų ir gautinų sumų. 
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Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas, skirtas parduoti, yra įvertinamas įsigijimo savikaina, pridedant tiesiogines 
išlaidas, susijusias su sandoriu. Vėlesniais laikotarpiais finansinis turtas, skirtas parduoti, yra apskaitomas tikrąja 
verte. Finansinis turtas, kurio kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurio tikrosios vertės negalima patikimai 
nustatyti, finansinėse ataskaitose yra įvertintas įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo sumą. Pelnas ir 
nuostoliai iš finansinio turto, skirto parduoti, tikrosios vertės pasikeitimo yra įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio pelno 
(nuostolių) ataskaitą. 
 
 
Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino 
Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas yra toks finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto 
išpirkimo termino, gaunant fiksuotas arba galimas nustatyti sumas, išskyrus parduoti laikomą finansinį turtą, paskolas 
ir gautinas sumas. Finansinis turtas priskiriamas iki išpirkimo termino laikomam finansiniam turtui tik tada, kai Grupė 
ketina ir sugeba jį išlaikyti iki išpirkimo termino ir nesinaudos galimybe jį parduoti. 
 
Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, yra įvertinamas savikaina, pridedant 
tiesiogines išlaidas, susijusias su sandoriu. Vėlesniais laikotarpiais šis finansinis turtas yra apskaitomas amortizuota 
savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.  
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos 
Iš pirkėjų gautinos sumos, paskolos ir kitos su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais gautinos 
sumos, kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje, yra priskiriamos „Suteiktoms paskoloms ir gautinoms sumoms“.  
 
Paskolos ir gautinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus bet 
kokius vertės sumažėjimo nuostolius. Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą, 
išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pripažinimas būtų nereikšmingas. 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose bei kitos 
trumpalaikės iki trijų mėnesių nuo įsigijimo likvidžios investicijos, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į žinomas pinigų 

sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną Grupė nustato, ar yra objektyvių prielaidų, kad finansinio turto (ar 
turto grupės) vertė gali būti sumažėjusi. Jei tokių prielaidų yra, Grupė apskaičiuoja už tą turtą (ar turto grupę) tikėtiną 
atgauti sumą ir, sumažinusi balansinę vertę, pripažįsta nuostolį dėl vertės sumažėjimo. 
 
Jei tikėtina, kad Grupė neatgaus gautinų sumų (pagrindinės sumos ir palūkanų) ar iki išpirkimo termino laikomo 
finansinio turto, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo. Finansinio turto, kuris į apskaitą įtrauktas amortizuota 
savikaina, vertės sumažėjimas nustatomas taikant apskaičiuotų palūkanų normą.  Nuostolio dėl vertės sumažėjimo 
suma įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą. 
 
Jei per paskesnį laikotarpį turto nuvertėjimo ar abejotinos skolos suma sumažėja, nurašytoji finansinio turto vertė 
atkuriama, bet tik tiek, kad atkurta finansinio turto vertė nebūtų didesnė už įsigijimo ar amortizuotą savikainą, kuri 
būtų buvusi, jei nebūtų buvęs pripažintas vertės sumažėjimas. Atkurtoji vertė įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio 
pelno (nuostolių) ataskaitą. 
 
Finansiniai įsipareigojimai 

Prie finansinių įsipareigojimų priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu 
turtu. 
 
Vertindama finansinius įsipareigojimus Grupė juos skirsto į šias grupes: susijusius su rinkos kainomis bei nesusijusius 
su rinkos kainomis. 
 
Finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis 
Tai tokie finansiniai įsipareigojimai, kurių vertė priklauso nuo tam tikrų vertybinių popierių tikrosios vertės arba rinkos 
indekso, lemiančio vertybinių popierių tikrąją vertę, pokyčio. 
 
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis yra įvertinami savikaina, su sandoriu 
susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vėlesniais 
laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi tikrąja verte. 
 
Finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis 
Finansinius įsipareigojimus, nesusijusius su rinkos kainomis, sudaro paskolos bei prekybos mokėtinos sumos. 
 
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis yra įvertinami savikaina, su sandoriu 
susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vėlesniais 
laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų 
metodą. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi savikaina, jei apskaičiuotų palūkanų normos taikymo 

poveikis yra nereikšmingas. 
 
Apskaičiuotų palūkanų metodas 
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Apskaičiuotų palūkanų metodas – amortizuotos finansinio turto ar finansinio įsipareigojimo savikainos nustatymo pagal 
apskaičiuotų palūkanų normą ir palūkanų pajamų ir sąnaudų paskirstymo per nustatytą laikotarpį metodas. 
Apskaičiuotų palūkanų norma – palūkanų norma, kurią taikant pinigų srautai diskontuojami visą finansinio turto ar 
įsipareigojimo turėjimo laiką arba iki kito perkainojimo dienos. 
 
 
Dotacijos 
Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu ji atitinka du pripažinimo kriterijus: 1. Dotacijos gavėjas atitinka 
dotacijos suteikimo sąlygas; 2. Yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar yra kitų įrodymų, kad dotacija bus teikiama. 
 
Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais 
laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. 
 
Dotacijos, susijusios su turtu 
Dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, 
statyti ar kitaip įsigyti. Su turtu susijusios dotacijos apskaitoje užregistruojamos nurodyta gauto turto verte arba 
tikrąja verte, jei šio turto vertė nebuvo nurodyta. Jei nurodyta gauto turto vertė reikšmingai viršija tikrąją jo vertę, 
gauta dotacija ir turto įsigijimo savikaina užregistruojama to turto tikrąja verte. Jeigu turto vertė nenurodyta ir jo 
tikrosios vertės nustatyti negalima, su turtu susijusios gautos dotacijos vertė yra nulis. Vėliau dotacijos pripažįstamos 
pajamomis mažinant turto nusidėvėjimo / amortizacijos sąnaudas per atitinkamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo 
laikotarpį. 
 
Pajamų pripažinimas 
Pajamos įvertinamos gauto ar gautino atlygio už prekes ar paslaugas tikrąja verte. Pajamos yra mažinamos pridėtinės 
vertės mokesčiu ir/ar nuolaidomis. 
 

Apskaitoje pajamos registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais. 
 

Prekių pardavimas 
Pajamos už parduotas prekes pripažįstamos tuomet, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos: 
 

• Grupė perdavė pirkėjui su prekėmis susijusią riziką ir jų teikiamą naudą; 
• Grupė parduotų prekių nevaldo ir nekontroliuoja; 
• Tikėtina, kad Grupė gaus su prekių pardavimo sandoriu susijusią ekonominę naudą ir galima patikimai 

įvertinti jos dydį; ir 
• Su sandoriu susijusios patirtos sąnaudos gali būti patikimai įvertinamos. 

 

Paslaugų teikimas 
Paslaugų sutarčių pajamos yra pripažįstamos atsižvelgiant į sutarties darbų įvykdymo lygį. Sutarties darbų įvykdymo 
lygis gali būti nustatytas įvairiais būdais: 
 

• atliktų darbų apimčiai nustatyti apskaičiuojamas procentinis santykis, kokią įvertintų bendrųjų sutarties išlaidų 
dalį sudaro išlaidos, patirtos atliekant darbus iki konkrečios datos;  

• apskaičiuojant atliktų darbų apimtį proporcingai dirbtoms žmogaus darbo arba įrengimų naudojimo objekte 
valandoms;  

• nustatant faktiškai pagal projektą atliktų sutarties darbų kiekį. 
 
Dividendų ir palūkanų pajamos 
Dividendų pajamos iš investicijų yra pripažįstamos, kai patvirtinama akcininkų teisė juos gauti. 
 
Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, kai tikėtina, kad Grupė gaus ekonominę naudą ir pajamų suma gali būti 

patikimai įvertinta. Palūkanų pajamos yra kaupiamos per laikotarpį, atsižvelgiant į negrąžintą dalį ir taikomą palūkanų 
normą, kuri tiksliai diskontuoja numatomas būsimas pinigų įplaukas per numatomą to finansinio turto laikotarpį iki to 
turto grynosios pirminio pripažinimo balansinės vertės. 
 
Sąnaudų pripažinimas 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų sumokėjimo laiką. 
 
Nuomos apskaita 
Nuoma yra pripažįstama finansine nuoma, kai pagal nuomos sąlygas yra perduodama iš esmės visa turto nuosavybės 
rizika ir nauda. Visos kitos nuomos yra klasifikuojamos kaip veiklos nuoma. 
 
Grupė kaip nuomotojas 
Iš nuomininkų gautinos sumos pagal finansinės nuomos sutartis yra pripažįstamos Grupės grynųjų investicijų į nuomą 
verte, kaip gautinos sumos. Nuomos pajamos paskirstomos per nuomos laikotarpį taip, kad atspindėtų pastovų turto 
grąžos rodiklį atsižvelgiant į Grupės grynosios nuomos investicijos likutį. 
 
Pajamos iš veiklos nuomos yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą atitinkamos nuomos laikotarpį. 
Pradinės tiesioginės išlaidos, susijusios su derybomis ir veiklos nuomos suderinimu, yra pridedamos prie nuomojamo 
turto balansinės vertės ir yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per nuomos laikotarpį. 
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Grupė kaip nuomininkas 
Finansine nuoma išsinuomotas turtas pirminio pripažinimo metu yra pripažįstamas kaip Grupės turtas verte, lygia 
išsinuomoto turto tikrajai vertei nuomos pradžioje, arba, jei mažesnė, dabartine minimalių nuomos įmokų verte. 
Atitinkamas nuomotojo įsipareigojimas yra pateikiamas balanse kaip finansinės nuomos įsipareigojimas. 
 
Nuomos mokėjimai yra paskirstomi tarp finansinių sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo taip, kad 
atspindėtų pastovų įsipareigojimo grąžos rodiklį nuo neapmokėto įsipareigojimų likučio. Finansinės sąnaudos 
pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje. Neapibrėžti nuomos mokesčiai yra pripažįstami sąnaudomis tuo 
laikotarpiu, kuriuo jos patirtos. 
 
Veiklos nuomos mokėjimai yra apskaitomi sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, tiesiogiai proporcingu metodu per 
nuomos laikotarpį, nebent labiau tiktų taikyti kitą sistemingą būdą, laiko atžvilgiu labiau tinkantį ekonominės naudos iš 
išnuomoto turto gavimui atspindėti. Neapibrėžti veiklos nuomos mokesčiai yra pripažįstami sąnaudomis tuo 
laikotarpiu, kuriuo jos patirtos. 
 
Tuo atveju, kai yra gaunami skatinamieji nuomos mokėjimai sudaryti veiklos nuomos sutartims, tokie skatinamieji 
mokėjimai yra pripažįstami įsipareigojimu. Nuomos sąnaudos yra mažinamos sukaupta skatinimo nauda tiesiniu-
linijiniu metodu, nebent labiau tiktų taikyti kitą sistemingą būdą, laiko atžvilgiu labiau tinkantį ekonominės naudos iš 
išnuomoto turto gavimui atspindėti. 
 
Užsienio valiuta 
Operacijos užsienio valiuta atvaizduojamos kita valiuta nei eurais yra konvertuojamos į eurus oficialiu Lietuvos banko 
skelbiamu valiutos santykiu operacijos atlikimo dieną, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje, piniginiai vienetai denominuoti užsienio valiuta yra perkonvertuojami tos dienos valiutos kursu. 
 
Nepiniginiai vienetai, denominuoti užsienio valiuta apskaitomi tikrąja verte, yra perkonvertuojami tos dienos valiutos 
kursu, kurią buvo nustatyta tikroji vertė. Nepiniginiai vienetai, apskaitomi įsigijimo savikaina įvertinti užsienio valiuta 

nėra konvertuojami. 
 
Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į eurus finansinių ataskaitų sudarymo datos kursu. Pajamos ir 
sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo, konvertuojant piniginį turtą ar įsipareigojimus į eurus, įtraukiamos į 
ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą.  
 
Gruodžio 31 d. pagrindinių valiutų santykiai buvo tokie: 
 

2018 m. 2017 m. 
1 USD = 0,8731 Eur 1 USD = 0,8338 Eur 

 
Skolinimosi išlaidos 
Skolinimosi išlaidos pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje kaupimo principu, kai patiriamos. 
 
Pelno mokestis 
Pelno mokesčio sąnaudos atspindi mokėtino einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio sumą. 
 
Einamųjų metų pelno mokestis 
Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus. Apmokestinamasis 
pelnas skiriasi nuo pelno, pateikto pelno (nuostolių) ataskaitoje, nes jis neapima pajamų ar sąnaudų straipsnių, kurie 
kitais metais yra apmokestinami ar įskaitomi ir, be to, jis neapima straipsnių, kurie niekada neapmokestinami ar 
įskaitomi. Pelno mokestis apskaičiuojamos naudojant galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio 
tarifą. 2018 m. ir 2017 m. Grupei taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. 
 
Atidėtasis pelno mokestis 
Atidėtasis pelno mokestis yra pripažįstamas laikiniems skirtumams tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės 
finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai yra bendrai 
pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, o atidėtojo pelno mokesčio turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai 
ateityje sumažins turimą apmokestinamąjį pelną realizuojant laikinuosius skirtumus. Toks turtas ir įsipareigojimai yra 
nepripažįstami, jei laikini skirtumai yra susiję su prestižu, arba jei sandorio metu (kito nei verslo jungimas) 
pripažįstamas turtas ar įsipareigojimai neįtakoja nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas finansinių ataskaitų sudarymo datai ir yra sumažinamas, jei nėra 
tikėtina, kad Grupė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai 
ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio normą, kuri bus 
taikoma tais metais, kuriais numatoma šiuos laikinus skirtumus padengti arba apmokėti, remiantis mokesčio normomis 
(ir mokesčių įstatymais), kurios yra ar bus patvirtintos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas ir įsipareigojimai atspindi mokestines pasekmes, kurių Grupė tikisi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekdama 
apmokėti ar padengti savo turtą ar įsipareigojimus. 
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Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai yra teisiškai leidžiama sudengti einamųjų metų 
mokesčio turtą ir įsipareigojimus ir kai jie yra susiję su pelno mokesčiais, nustatytais tų pačių institucijų, ir Grupė 
ketina sudengti einamųjų metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus grynąja verte. 
Einamųjų metų pelno ir atidėtasis pelno mokestis už laikotarpį 
Einamųjų metų pelno ir atidėtasis pelno mokestis yra apskaitomi sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, išskyrus 
atvejus, kai jie susiję su straipsniais, pripažįstamais ne pelno (nuostolių) ataskaitoje (tiesiogiai nuosavybėje), tokiu 
atveju mokestis taip pat pripažįstamas ne pelno (nuostolių) ataskaitoje, arba jei jie atsirado verslo jungimo pirminio 
pripažinimo metu. 
 
Finansinės rizikos valdymo politika 
 

Kredito rizika 

Kredito rizika yra susijusi su rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų įtakodama Grupės 
finansinius nuostolius. Grupė laikosi politikos sudaryti sandorius tik su patikimais partneriais ir gauti pakankamą 
užstatą, kur reikia, kaip nuostolių, kylančių iš finansinių įsipareigojimų nevykdymo, rizikos valdymo priemonę. Grupė 
sandorius vykdo tik su patikimo ar geresnio finansinio lygio bendrovėmis. Ši informacija yra gaunama, jei įmanoma, iš 
nepriklausomų kredito reitingų agentūrų, o jei ji neprieinama, Grupė naudoja kitą viešai prieinamą finansinę 
informaciją ir savo prekybos duomenis kad įvertinti savo pagrindinius klientus. Grupės klientų ir rizikos koncentracija 
yra pastoviai stebima ir sandoriai yra sudaromi tik su patvirtintais klientais. 
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Grupė atlieka operacijas su bankais, turinčiais gerus 
užsienio kredito reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. 
 

Palūkanų normos rizika 

Grupėje yra palūkanų normos koncentracijos rizika, nes Grupė skolinasi lėšas fiksuotomis ir kintamomis palūkanų 
normomis. Grupė valdo riziką išlaikydama tinkamą fiksuotų ir kintamų paskolų palūkanų derinį. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Grupė nenaudojo jokių finansinių išvestinių priemonių, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų 
normos svyravimo riziką. 
 
Likvidumo rizika 
Grupė valdo likvidumo riziką, išlaikydama pakankamus rezervus, bankininkystės paslaugas ir rezervines kredito 
priemones, nuolat stebėdama faktinius ir prognozuojamus pinigų srautus, ir derindama finansinio turto ir 
įsipareigojimų grąžinimo terminus. 
 
Grupės politika yra palaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo 
kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. 
 
Užsienio valiutos rizika 

Grupė vykdo sandorius denominuotus užsienio valiutomis, todėl kyla valiutos kurso svyravimo rizika.  
 
Valiutų kursų įtaka yra valdoma pagal patvirtintus politikos parametrus naudojant išankstinius užsienio valiutos 
sandorius. 

 
Siekiant valdyti užsienio valiutos riziką Grupė sudaro kreditų sutartis tik eurais. Grupės pirkimo/pardavimo sandoriai 
taip pat daugiausia sudaromi eurais.  
 
Didžioji dalis Grupės sandorių, sudarytų per finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. ir 2017m. gruodžio 31 d., yra 
įvertinti eurais, todėl Įmonė išvengia reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos. 
 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai pripažįstami, jeigu jie atitinka visus tris bendruosius pripažinimo požymius: 1) Grupė turi teisinį įpareigojimą 
arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities įvykiai; 2) Tikėtina, kad teisiniam įpareigojimui ar 
neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą; 3) Įsipareigojimų suma gali būti patikimai 
įvertinama. 
 
Atidėjinių suma parodo, kokio dydžio patikimai įvertintos išlaidos turėtų padengti teisinį įpareigojimą ar neatšaukiamą 
pasižadėjimą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Atidėjiniai vertinami geriausio įverčio būdu. Geriausio įverčio 

būdu vertinamų atidėjinių sumos dydis nustatomas remiantis panašios veiklos patirtimi, ekspertų išvadomis, 
poataskaitiniais įvykiais ir pan. Atsižvelgdama į surinktą informaciją, įvertinama, kiek kainuotų padengti esamus 
atidėjinių įsipareigojimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, ir nustatoma tikėtina dabartinė jų vertė. Vertinant 
atidėjinių sumą, vadovaujamasi atsargumo principu ir atsižvelgiama į rizikos veiksnius bei netikrumus. Jei atidėjinių 
sumai reikšmingą įtaką daro pinigų vertės pokyčiai, atidėjiniai yra diskontuojami iki dabartinės jų vertės. 
 

Poataskaitiniai įvykiai 
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės padėtį finansinių ataskaitų sudarymo datą 
(koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, 
yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka reikšminga. 
 



UAB InMedica 
Įmonės kodas 300011170, adresas L. Asanavičiūtės g. 20-201, Vilnius 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
 (visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 

21 

Svarbūs apskaitiniai įvertinimai ir pagrindiniai neaiškūs vertinimo šaltiniai 

 
Vadovybė, taikydama Grupės apskaitos politikas, privalo atlikti įvertinimus, priimti sprendimus ir prielaidas dėl turto ir 
įsipareigojimų apskaitinių verčių, kurios nėra lengvai nustatomos naudojant kitus šaltinius. Įvertinimai ir susijusios  
prielaidos yra grindžiami praeities patirtimi bei kitais tiesiogiai susijusiais faktoriais. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo 
pateiktų įvertinimų. 
 
Įvertinimai ir pagrindinės prielaidos yra nuolatos peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų peržiūros rezultatai yra pripažįstami 
tą laikotarpį, kuriame ši peržiūra buvo atlikta ir jos rezultatai turėjo įtakos jam arba peržiūros laikotarpiu ir ateities 
laikotarpiais, jei peržiūra turi įtakos einamajam ir būsimajam laikotarpiui. 
 
Svarbūs įvertinimai taikant apskaitos politiką 

 
Žemiau yra pateikiami svarbūs įvertinimai, išskyrus tuos, kurie susiję su vertinimais, kuriuos vadovybė turi atlikti 
taikant Grupės apskaitos politiką ir kurie labiausiai įtakoja sumas, pripažintas finansinėse ataskaitose. 
 
Ilgalaikių sutarčių pajamų ir išlaidų pripažinimas 
Pajamos ir išlaidos yra pripažįstamos apskaitoje atsižvelgiant į sutarties užbaigtumą balanso sudarymo dienai. 
Sutarties užbaigtumas yra matuojamas procentais pagal patirtų iki finansinių ataskaitų datos ir visų prognozuojamų 
sutarties sąnaudų santykį. Jeigu prognozuojamos sutarties sąnaudos buvo didesnės (mažesnės) negu faktinės 
sutarties sąnaudos, sutarties pajamos, pripažintos einamajame laikotarpyje, yra atitinkamai mažesnės (didesnės). 
 
Pagrindiniai neaiškūs vertinimo šaltiniai 

 
Žemiau yra pateikiamos pagrindinės su ateitimi susijusios prielaidos ir kiti pagrindiniai neaiškūs vertinimo šaltiniai 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, turintys reikšmingą turto ir įsipareigojimų balansinės vertės materialaus koregavimo 
riziką sekančiais finansiniais metais. 
 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas 
Grupė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
apskaitinė vertė yra sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Grupė atlieka vertės sumažėjimo testą. Pajamas 
generuojančios turto grupės atsiperkamoji vertė yra nustatoma, remiantis naudojimo vertės apskaičiavimu. 2018 m. ir 
2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo jokių požymių, rodančių, kad nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų apskaitinė vertė 
gali būti sumažėjusi. 
 
Kitos prielaidos ir vertinimai 
Prie kitų įvertinimų priskiriami nematerialiojo ir materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko trukmė, vertės 
sumažėjimas atsargoms, abejotinoms gautinoms pirkėjų skoloms, atidėjiniai, sukauptas garantinis rezervas, ilgalaikių 
sutarčių užbaigtumo lygis. Vadovybės nuomone aukščiau paminėti įvertinimai neturėtų reikšmingai koreguoti finansinių 
ataskaitų. 
  



UAB InMedica 
Įmonės kodas 300011170, adresas L. Asanavičiūtės g. 20-201, Vilnius 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
 (visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 

22 

3. Nematerialusis turtas 
 
Gruodžio 31 d. nematerialųjį turtą sudarė: 
 

  Prestižas  
Programinė 

įranga 
 

Iš viso 

Įsigijimo vertė       
2016 m. gruodžio 31 d.  1.887.370  101.888  1.989.258 

       

- įsigijimai / pasigaminimai  752.610  27.178  779.788 
- perleidimai, nurašymai  -  (33.730)  (33.730) 

2017 m. gruodžio 31 d.  2.639.980  95.336  2.735.316 
- įsigijimai / pasigaminimai  195.492  17.360  212.852 
- perleidimai, nurašymai  -  (705)  (705) 

2018 m. gruodžio 31 d.  2.835.472  111.990  2.947.464 
       

Sukaupta amortizacija       
2016 m. gruodžio 31 d.  (361.416)  (79.965)  (441.381) 

       

- amortizacija  (126.458)  (22.783)  (149.242) 
- perleidimai, nurašymai  -  33.727  33.727 

2017 m. gruodžio 31 d.  (487.875)  (69.021)  (556.896) 
- amortizacija  (171.527)  (17.568)  (189.095) 
- perleidimai, nurašymai  -  705  705 

2018 m. gruodžio 31 d.  (659.402)  (85.884)  (745.285) 
 
Likutinė vertė:     

 
 

2017 m. gruodžio 31 d.  2.152.106  26.315  2.178.421 

2018 m. gruodžio 31 d.  2.176.072  26.107  2.202.179 

 
2018 m. gruodžio 31 d. Grupė neturėjo veikloje naudojamo nemokamai gauto nematerialiojo turto. 
 
Grupė ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje, bendrųjų ir 
administracinių sąnaudų straipsnyje. 
 
Prestižas atsirado dėl medicinos įstaigų įsigijimo. Medicinos įstaigų pajamos pagrinde yra gaunamos iš Valstybės lėšų 
(privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto), todėl rinka stabili, mažai rizikinga, nuosekliai auganti, bet mažo 
pelningumo. Atsižvelgiant į tai, skaičiuojant prestižo amortizaciją, pasirinktas 15 metų normatyvas. 
 
4. Materialusis turtas 

 
Gruodžio 31 d. materialųjį turtą sudarė: 

  

 
 

Pastatai  

 
Transporto 
priemonės  

Kiti įrenginiai, 
prietaisai ir 

įrankiai  
Sumokėti 
avansai 

 

Iš viso 

Įsigijimo vertė           
2016 m. gruodžio 31 d.  -  73.097  1.635.216  -  1.708.313 

- įsigijimai  155.756  22.655  770.763  -  949.174 
- perleidimai ir nurašymai  -  (13.883)  (348.594)  -  (362.477) 

2017 m. gruodžio 31 d.  155.756  81.869  2.057.385  -  2.295.010 
- įsigijimai  -  -  260.776  78.254  339.030 
- perleidimai ir nurašymai  (155.756)  -  (67.682)  -  (223.438) 

2018 m. gruodžio 31 d.  -  81.869  2.250.479  78.254  2.410.602 
           

           

Sukauptas nusidėvėjimas           
2016 m. gruodžio 31 d.  -  (39.363)  (1.095.495)  -  (1.134.858) 

- nusidėvėjimas  (20.756)  (11.347)  (237.515)  -  (269.618) 
- perleidimai ir nurašymai  -  7.637  326.815  -  334.452 

2017 m. gruodžio 31 d.  (20.756)  (43.073)  (1.006.194)  -  (1.070.023) 
- nusidėvėjimas  -  (11.280)  (354.737)  -  (366.017) 
- perleidimai ir nurašymai  20.756  -  51.524  -  72.280 

2018 m. gruodžio 31 d.  -  (54.353)  (1.309.406)  -  (1.363.760) 
           
           

Likutinė vertė:           

2017 m. gruodžio 31 d.  135.000  38.796  1.051.192  -  1.224.987 

2018 m. gruodžio 31 d.  -  27.516  941.073  78.254  1.046.843 

 
 
Grupės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas buvo apskaitytas pelno (nuostolių) ataskaitoje, bendrųjų ir 
administracinių sąnaudų straipsnyje. 
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2018 m. gruodžio 31 d. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai, kurių likutinė vertė buvo 370 tūkst. Eur (2017 m. – 446 
tūkst. Eur), yra įkeisti  AB SEB bankui kaip paskolos grąžinimo garantas. Turto įkeitimo pabaiga 2020 m. rugsėjo 07 d. 
(22 pastaba). 
 
 
Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 
 
Gruodžio 31 d. vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

    
Santariškių padalinio stacionaro atidarymui sumokėti avansai ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimui 

78.254  - 

Iš viso 78.254  - 

 
 
5. Kitas ilgalaikis turtas 
 
Gruodžio 31 d. kitą ilgalaikį turtą sudarė: 
 2018 m.  2017 m. 

Sumokėti depozitai už patalpų nuomą 36.781  36.781 

Iš viso 36.781  36.781 

 
 

Atsargos, išankstiniaiapmokėjimaiirnebaigtosvykdytisutartys 
6.  
 
Gruodžio 31 d. atsargas sudarė: 

 2018 m.   2017 m. 

Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių savikaina 13.830   14.645 

Atimti: nukainojamas iki grynosios realizacinės vertės -   - 

Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms -   - 

Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių savikaina iš viso 13.830   14.645 

 

Pirktų prekių, skirtų perparduoti savikaina 2.317   2.377 

Atimti: nukainojamas iki grynosios realizacinės vertės -   - 

Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms -   - 

Pirktų prekių, skirtų perparduoti savikaina iš viso 2.317   2.377 

Sumokėti avansai 11.028   2.338 

Iš viso 27.175   19.360 

 
7. Per vienus metus gautinos sumos 
 
 
Gruodžio 31 d. per vienus metus gautinas sumas sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

Pirkėjų skolos nominaliąja verte 596.875  399.271 

Iš viso 596.875  399.271 
    
Avansinis pelno mokestis 11.581  14.608 
Kitos gautinos sumos 2.530  17.828 

Kitos gautinos sumos iš viso 14.111  32.436 

Iš viso 610.986  431.707 
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8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 

 2018 m.  2017 m. 

Pinigai banke 287.379  57.428 

Pinigai kasoje 15.011  11.445 

Pinigai kelyje  32.664  44.960 

Iš viso 335.054  113.833 

 
9. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 
 
Gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė: 
 2018 m.  2017 m. 

Ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 7.140  1.594 
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, išskyrus draudimą 9.010  6.300 

Iš viso 16.150  7.894 

 
10. Kapitalas ir rezervai 
 
a) Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinį kapitalą sudarė 24.363vnt. paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos 
nominali vertė yra 28.96 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d.Bendrovė turėjo 24.363 vnt. savų akcijų. 
 
Gruodžio 31 d. Įmonės akcininkus sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

 

Akcijų 
skaičius  

Visų akcijų  
dalis, proc.  

Balso teisę 
turinčių 

akcijų dalis, 
proc.  

Akcijų 
skaičius  

Visų akcijų 
dalis, proc.  

Balso teisę 
turinčių 

akcijų dalis, 
proc. 

            
Lithuania SME Fund KŪB 13.199  54.18  54.18  13.199  54.18  54.18 
UAB „Litgaja“ 11.164  45.82  45.82  11.164  45.82  45.82 

Iš viso 24.363  100.00  100.00  24.363  100.00  100.00 

 

 
 
b) Privalomas rezervas 
 
Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. Į jį kasmet pervedami ne 
mažiau kaip 5 proc. grynojo paskirstytino pelno, kol privalomasis rezervas pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Jis gali 
būti naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams dengti.  
 
2018 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas nebuvo sukauptas. 
 
c) Kiti rezervai   
 
Kiti rezervai formuojami pagal metinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo ir yra numatyti 
Bendrovės įstatuose. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.  
 

2018 m. gruodžio 31 d. kitųrezervųnebuvo. 

 
11. Pelno paskirstymo projektas  

 Suma 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje (1.516.752) 
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 152.439 
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (1.364.313) 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (1.364.313) 

 
 
12. Dotacijos, subsidijos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., dotacijų judėjimą sudarė: 
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 Susijusių su 
pajamomis/sąnaudomis  

Susijusių su ilgalaikio turto 
įsigijimais 

 2018 m.  2017 m.  2018 m.  2017 m. 

        

Likutis sausio 1 d. 222.400  1.748  -  - 

Gautos dotacijos, subsidijos -  -  -  - 

Panaudotos dotacijos, subsidijos – pripažinta 
pajamomis pelno (nuostolių) ataskaitoje 222.400  1.748  -  - 

Likutis gruodžio 31 d. -  -  -  - 

 
UAB InMedica dalyvauja iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte Nr.J05-LVPA-K-01-0162„Personalizuoto 
fizinio aktyvumo efektyvumo vertinimo įrankio sukūrimas ir taikymo metodikos sukūrimas“. Gauta subsidija mažinama 
dalis darbo užmokesčio, ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei patalpų nuomos sąnaudų. 
 
13. Skoliniai įsipareigojimai 
 
Gruodžio 31 d. skolinius įsipareigojimus sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

 UAB Litgaja- paskolos grąžinimo terminas- 2019 m. gruodžio 31d., 
palūkanos- 10 proc. 

516.003  440.892 

 SME Fund KŪB- paskolos grąžinimo terminas- 2019 m. gruodžio 31d., 
palūkanos-10 proc. 

358.569  326.131 

UAB Litgaja - paskolos, grąžinimo terminas - 2022 m. gruodžio 31d., 
palūkanos- 10 proc. 

100.000  - 

Fiziniai asmenys - paskolos, grąžinimo terminas - 2022 m. gruodžio 31d., 
palūkanos- 10 proc. 

90.000  - 

Fiziniai asmenys - paskolos, grąžinimo terminas - 2021 m. gruodžio 31d., 
palūkanos- 5 proc. 

75.616  84.000 

Fizinis asmuo, paskolos, grąžinimo terminas - 2019 m. gruodžio 31d., 
palūkanos- 10 proc.. 

11.839  121.897 

    
Iš viso 1.152.027  972.920 
    
Atėmus: paskolas, mokėtinas po vienų metų 265.616  84.000 
    

Iš viso 886.411  888.919 

    
 
 

14. Skolos kredito įstaigoms 
 
Gruodžio 31 d. skolas kredito įstaigoms sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    
AB SEB bankas (EUR ), grąžinimo terminas – 2019 m. gegužės 31 d. 53.166  180.860 

AB SEB bankas (EUR ), grąžinimo terminas – 2020 m. rugsėjo 7 d. 168.645  190.330 

AB SEB bankas (EUR ), grąžinimo terminas – 2020 m. gruodžio 18 d. 282.353  400.000 

    

Iš viso 504.163  771.190 
    
Atėmus: skolas kredito įstaigoms, mokėtinas po vienų metų 213.446  410.838 
    

Skolos kredito įstaigoms, mokėtinos per vienus metus iš viso 290.717  360.352 

 
 

Palūkanų norma už turimas paskolas per 2018 m.buvo nuo 2,89 proc. iki 3 proc. (2017 m. – nuo2,89 proc. iki3proc.) 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai, kurių likutinė vertė buvo 370 tūkst. Eur (2017 m. – 446 
tūkst. Eur), yra įkeisti  AB SEB bankui kaip paskolos grąžinimo garantas. Turto įkeitimo pabaiga 2020 m. rugsėjo 7 d.  
 
2018m. gruodžio 31 d. piniginės lėšos bankų sąskaitose ir būsimos piniginės įplaukos, 880 tūkst. Eur (2017 m. –
880tūkst. Eur), yra įkeistos AB SEB bankui kaip paskolos grąžinimo garantas. Įkeitimo pabaiga 2020 m. gruodžio 18 d.  
 
Gruodžio 31 d. skolos kredito įstaigoms pagal grąžinimo laikotarpį: 
 
 2018 m.  2017 m. 
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Per pirmus metus   290.717  360.352 
Per antrus – penktus metus 213.446  410.838 
Po penkerių metų -  - 

Iš viso 504.163  771.190 

 
 
15. Pardavimo pajamos  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo pajamas sudarė: 

 
 2018 m.  2017 m. 

Suteiktų paslaugų TLK pajamos 5.576.512  4.040.439 
Kitos suteiktų paslaugų pajamos 3.597.338  2.894.623 

Iš viso 9.173.850  6.935.062 

 
 
16. Pardavimo savikaina  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo savikainą sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

Medžiagos  909.636  742.733 
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  5.434.798  3.999.069 

Iš viso 6.344.434  4.741.802 

 
 
17. Pardavimo sąnaudos 

 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo sąnaudos sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

Paslaugų ir prekių reklama 99.375  74.133 
Kitos 1.219  230 

Iš viso 100.594  74.363 

 
 
18. Bendrosios ir administracinės sąnaudos  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., bendrąsias ir administracines sąnaudas sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m.  

Turto nuomos sąnaudos 680.373  576.107  
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 510.348  495.159  
Nusidėvėjimas ir amortizacija 471.397  360.696  
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokesčio) 225.895  272.415  
Komunalinės sąnaudos 125.044  106.194  
Remonto sąnaudos 90.600  84.480  
Teisinės, audito, mokesčių ir kitos konsultacinės paslaugos 52.245  38.007  
Transporto remonto ir eksploatacijos sąnaudos 48.099  52.062  
Įrangos aptarnavimo paslaugos 39.900  23.452  
Sanhigienossąnaudos 37.347  40.921  
Patalpų valymas 28.925  23.297  
Kanceliarinių prekių sąnaudos 25.719  26.407  
Ryšių sąnaudos 21.157  21.196  
Banko paslaugos 19.474  24.128  
Trumpalaikio turto pirkimo sąnaudos 10.544  31.473  
Kitos 161.659  34.051  

Iš viso 2.548.727  2.210.045  
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19. Kitos veiklos rezultatai 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., kitos veiklos rezultatus sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m.  

Nuoma 116.045  50.923  
Reklama 2.830  4.289  
Ilgalaikio turto pardavimai 8.528  300  
Kita 130  2.341  

Kitos veiklos rezultatai 127.533  57.853  

 
 
20. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., kitas palūkanų ir panašias pajamas sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

Valiutų kursų pokyčio pelnas 823  4.129 
Baudos ir delspinigiai -  320 

Iš viso 823  4.449 
 

 

 
 
21. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., palūkanų ir kitas panašios sąnaudas sudarė: 
 
 2018 m.  2017 m. 

Palūkanų sąnaudos  113.627  26.187 
Valiutos kurso pokyčio nuostolis 2.825  2.671 
Baudos ir delspinigiai 5.416  3.225 

Iš viso 121.868  32.083 
 

 

 
22. Finansiniai ryšiai su Grupės vadovais 
 
  2018 m.  2017 m. 

  
Administracijos 

darbuotojai  

Valdybos ir 
stebėtojų 

tarybos nariai  
Administracijos 

darbuotojai  

Valdybos ir 
stebėtojų 

tarybos nariai 

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios 
su darbo santykiais (pagrindinis darbo 
užmokestis, išeitinės kompensacijos, 
premijos ir kitas atlygis) 

 

23.574  -  23.150  - 
         

Vidutinis vadovų skaičius per metus  4  4  4  4 
 
 
23. Galimi būsimų laikotarpių įsipareigojimai ir pasižadėjimai 
 
2018 m. ir 2017 m. Įmonė nedalyvavo jokiose teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės nuomone, turėtų 
reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 
 
Įmonė yra sudariusi patalpų nuomos sutartis, kurių galiojimo terminas baigiasi 2027 m. lapkričio 02 d. ir su tuo susiję 
neatšaukiami nuomos mokėjimai 2018 m. gruodžio 31 d. lygūs 4.752 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 5.243 
tūkst. Eur).  
 
 
24. Poataskaitiniaiįvykiai 
 
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo nebuvo jokių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą 
įtaką finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti. 
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