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ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS
2022 m. liepos 29 d.
Mūsų žiniomis, 2022 metų 6 mėnesių finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus
buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą,
įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, pusmečio pranešime yra teisingai
nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Vyr. buhalterė – UAB „Audikom“ direktorė Jelena Sergejeva
AB „K2 LT“ direktorius Bernardas Vilkelis

AB “K2 LT”
Metalistų g. 3, Kėdainiai 57241, Lietuva
Tel. +370 613 30996
El. pastas: info@k2lt.lt

Įmonės kodas 301950535
PVM mokėtojo kodas LT 1000004381212
SEB a. s. LT 19 7044 0600 0816 0754

AB „K2 LT“ PUSMETINIS PRANEŠIMAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

Bendra informacija
Pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data ir registras

Juridinio asmens kodas
Juridinių asm. registro tvarkytojas
Įstatinis kapitalas
Buveinės adresas
Telefonas
Elektroninio pašto adresas
Interneto tinklalapis

AB „K2 LT”
Akcinė bendrovė
2015 m. gegužės 19 d., Juridinių asmenų registras
(nuo 2008.10.07 d. iki 2015.05.19 d. teisinė forma – uždara
akcinė bendrovė)
301950535
VĮ Registrų centras
311.822 EUR
Metalistų g. 3, Kėdainiai
+ 370 613 30996
info@k2lt.lt
www.lietuvoskrematoriumas.lt

UAB „K2 LT” įregistruota 2008 m. spalio 7 d. Įmonės registracijos adresas iki 2015-04-14 buvo M.
Počobuto g. 4, Vilnius. Nuo 2015 04 14 - Metalistų g. 3, Kėdainiai.
Bendrovės akcininkai fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrovei priklauso dukterinė UAB „Rekviem LT“.
Bendrovėje 2022 m. birželio 30 d. dirbo 12 darbuotojų (2021 m. gruodžio 31 d. – 12)
Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
2015 m. gegužės 19 d. bendrovė UAB „K2 LT“ perregistruota į akcinę bendrovę „K2 LT“. Visuotinio
akcininkų susirinkimo, vykusio 2015 m. kovo 30 d., sprendimu, bendrovės įstatinis kapitalas konvertuotas
į eurus ir padidintas nuo 226.222 EUR iki 226.519 EUR. Visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2015
m. balandžio 22 d., sprendimu, bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 226.519 EUR iki 278.827
EUR, išleidžiant 52.308 vnt. naujų 1 EUR nominalios vertės akcijų, kurių vienos akcijos emisijos kaina yra
23 EUR. 2019 m. vasario 12 d. valdyba patvirtino naują akcijų emisiją. Viso naujai išleista 32.995 vnt.
paprastųjų vardinių akcijų, bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 278.827 EUR iki 311.822 EUR.
Bendrovės veikla 2022 metais
Pagrindinė Bendrovės veikla – kremavimo paslaugos. Per 2022 m. pirmąjį pusmetį AB „K2 LT“ gavo
1.214.865 EUR pajamų iš pagrindinės veiklos, t.y. 3% mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu ir atliko
4.367 kremavimus, arba 4% mažiau nei per pirmąjį 2021 metų pusmetį.
Bendras ataskaitinio laikotarpio rezultatas - grynasis pelnas – 495.218 EUR (2021 metų pirmąjį pusmetį –
624.642 EUR). Pelno sumažėjimą lėmė sumažėjęs kremavimų skaičius, kuriam įtakos turėjo 12%
mažesnis mirtingumas Lietuvoje, tačiau „Lietuvos krematoriumo“ rinkos dalies padidinimas nuo 19% iki
21% leido šio veiksnio įtaką sumažinti.
Aplinka
„Lietuvos krematoriumas“ pirmasis Lietuvoje pradėjo teikti modernaus kremavimo paslaugas 2011
metais. Šiuo metu tai yra vienintelė įmonė, kurioje kremavimo procesas yra pilnai automatizuotas,
nereikalaujantis žmogaus įsikišimo. Įmonėje įrengtomis dvejomis linijomis per metus galima atlikti iki
10‘000 kremacijų, tai yra daugiau nei pusė visų Lietuvoje veikiančių krematoriumų pajėgumų. Kremavimų
rinkoje „Lietuvos krematoriumas“ yra lyderis tiek technologine tiek rinkos dalies prasmėmis.
2022 metais Lietuvoje buvo išduotos 2 kremavimo veiklos licencijos įmonėms, veikiančioms Klaipėdos
regione.

Personalo klausimai
Bendrovėje 2022 m. birželio 30 d. dirbo 12 darbuotojų.
Pusmetinė finansinė ataskaita
2022 m. sausio-birželio mėn. neaudituota finansinė ataskaita pateikiama kartu su pusmetiniu pranešimu
Reikšmingi sandoriai
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė reikšmingų sandorių nesudarė.
Bendrovės akcijų įsigijimas ir perleidimas
Nuo 2015 m. gegužės 11 d. AB „K2 LT” akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX
Vilnius“ elektroninėje prekybos sistemoje „First North“.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovėje buvo per 250 akcininkų – fizinių ir juridinių asmenų.
Įsigytos ir perleistos akcijos
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį kitų įmonių akcijų neįsigijo.
Dukterinės kompanijos
Bendrovė 2018 m. yra įsteigusi dukterinę UAB „Rekviem LT“, kurios pagrindinė veikla – laidojimo
ceremonijų organizavimas visoje Lietuvoje. 2021 m. vasario mėnesį įmonė pradėjo teikti atsisveikinimo
ceremonijų organizavimo paslaugas Bendrovei „K2 LT“ priklausančiuose namuose Kaune, Jonavos g.
41a
Bendrovės veiklos planai ir prognozės
2022 metais „Lietuvos krematoriumas“ planuoja išlaikyti rinkos dalį teikiant kremavimo paslaugas
Lietuvoje ir atlikti virš 8‘000 kremacijų. Paslaugai ir toliau populiarėjant svarbu užtikrinti įrangos
prieinamumą, teikiamų paslaugų kokybės lygį. Kėdainiuose įsikūręs krematoriumas gali atlikti iki 10 tūkst.
kremacijų per metus, tačiau įmonė, atsižvelgdama į vis didėjantį paslaugos poreikį Lietuvoje planuoja
plėsti pajėgumus, projektuojama trečioji kremavimo linija Kėdainiuose leis per metus atlikti iki 15 tūkst.
kremacijų
AB „K2 LT“ pagrindinis tikslas – užtikrinti tvarų įmonės augimą išnaudojant turimus konkurencinius
pranašumus, didėjantį paslaugų populiarumą, darbo kremavimo ir laidojimo srityse patirtį bei žinomumą.
Pagrindinis akcentas išlieka kokybiškai teikti visas su laidojimu susijusias paslaugas, išlaikyti
lyderiaujančią poziciją teikiant kremavimo paslaugas.

_____________________
Bernardas Vilkelis
AB „K2 LT“ direktorius

AB “K2 LT”
Bendrovės kodas 301950535 Adresas: Metalistų g 3, Kėdainiai.
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
BALANSAS

A.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.2.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir
panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto
statybos (gamybos) darbai
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotoms įmonėms
Iš asocijuotų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas

Pastabos Nr.

2022.06.30
3 693 646
---

2021.12.31
3 957 021
---

3 365 993
290 000
2 140 042
747 829
2
176 202
---

3 604 364
440 000
2 250 095
724 673
2
183 294
---

11 918

6 300

327 500

352 500

2 500
325 000

2 500
350 000

153
153

157
157
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Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

TURTAS
B.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
C.

TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų skolos
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR
SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTAS IŠ VISO:

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
E.
F.
1.
2.
3.

Pastabos
Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
Savos akcijos (-)
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
REZERVAI
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)
kapitalas
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Mokesčių atidėjiniai
Kiti atidėjiniai

Pastabos
Nr.

2022.06.30

2021.12.31

1 745 134
75 945

1 440 253
45 058

38 969

34 942

36 976
229 383
157 517

10 116
76 164
75 631

71 866
---

533
---

1 439 806

1 319 031

291

8 510

5 439 071

5 405 784

2022.06.30

2021.12.31

4 790 784
311 822
311 822

4 607 388
311 822
311 822

1 514 760

1 514 760

31 183

31 183

31 183

31 183

2 933 019
495 218
2 437 801

2 749 623
1 155 933
1 593 690

---

---
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Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

NUOSAVAS KAPITALAS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
G.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
H.

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ
PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

Pastabos
Nr.

2022.06.30

2021.12.31

648 287

759 396

203 731

203 731

203 731

203 731

444 556

555 665

1 655
61 224
10 243
50 503

7 171
260 775
23 487
67 538

198 952
89 746

113 535
75 306

32 233

7 853
39 000

5 439 071

5 405 784
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Bendrovės kodas 301950535 Adresas: Metalistų g 3, Kėdainiai.
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

2022m. birželio 30d.
PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

Eil. Nr.

Straipsniai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PARDAVIMO PAJAMOS
PARDAVIMO SAVIKAINA
BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos rezultatai
Investicijų į patronuojančios, patronuojamųjų
ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų
vertės sumažėjimas
Palūkanos ir panašios sąnaudos
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
Pelno mokestis
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pastabos
Nr.

2022.01.01 2022.06.30
1 214 865
(232 570)

2021.01.01 2021.06.30
1 257 910
(162 350)

982 295
(11 499)
(388 251)
2 336

1 095 560
(8 595)
(358 551)
19 095

353

(4 599)
580 635
(85 417)
495 218

(12 520)
734 989
(110 347)
624 642
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Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Nepaskirsty
Kiti
Apmokėtas Akcijų Savos Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti
rezervai
priedai akcijos
įstatinis
Savoms rezervai tasis pelnas
Ilgalaikio Finansinio Privalomasi
(nuostoliai)
(–)
arba
akcijoms
s arba
turto
materialiojo
pagrindinis
įsigyti
atsargos
turto
kapitalas
(rezervinis)
kapitalas
1 Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.

311 822

1 593 690

31 183

1 514 760

3 451 455
---

2 Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

---

3 Esminių klaidų taisymo rezultatas
4 Perskaičiuotas likutis 2020 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas
5
(sumažėjimas)
Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės
6
padidėjimas (sumažėjimas)
7 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas
8
(nuostoliai)

Iš viso

311 822

1 514 760

---

---

---

31 183

---

---

1 593 690

3 451 455
---------

1 155 933

9 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

1 155 933

10 Dividendai

---

11 Kitos išmokos

---

12 Sudaryti rezervai

---

13 Panaudoti rezervai
Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba
14
pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
15
(sumažėjimas)
16 Įnašai nuostoliams padengti

---

17 Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.

------311 822

1 514 760

---

---

---

31 183

---

---

2 749 623

5

4 607 388
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Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
Nepaskirstytasis
Kiti
Apmokėtas Akcijų Savos Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti
pelnas
rezervai
priedai akcijos
įstatinis
Savoms rezervai
Ilgalaikio Finansinio Privalomasis
(nuostoliai)
(–)
arba
akcijoms
arba
turto
materialiojo
pagrindinis
įsigyti
atsargos
turto
kapitalas
(rezervinis)
kapitalas
Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)
Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės
19
padidėjimas (sumažėjimas)
20 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas
21
(nuostoliai)

Iš viso

---

18

-------

22 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)
23 Dividendai

495 218

495 218

(311 822)

(311 822)

24 Kitos išmokos

---

25 Sudaryti rezervai

---

26 Panaudoti rezervai
Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba
27
pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
28
(sumažėjimas)
29 Įnašai nuostoliams padengti

---

30 Likutis 2022 m. birželio 30 d.

------311 822

1 514 760

31 183

2 933 019

6

4 790 784

TIESIOGINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2022 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.
I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.
III.
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.
III.2.1.1
.
III.2.1.2
.
III.2.2.
III.2.2.1
.
III.2.2.2
.
III.2.2.3
.
III.2.2.4
.
III.2.3.
III.2.4.

Straipsniai

Past.
Nr.

2022 I
pusmetis

2021 I
pusmetis

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su
PVM)
Pinigų įplaukos iš klientų
Kitos įplaukos
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų
tiekėjams (su PVM)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumokėti į biudžetą mokesčiai
Kitos išmokos
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas)
perleidimas
Ilgalaikių investicijų įsigijimas
Ilgalaikių investicijų perleidimas
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas
Gauti dividendai, palūkanos
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų
padidėjimai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų
sumažėjimai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais
Akcijų išleidimas
Savininkų įnašai nuostoliams padengti
Savų akcijų supirkimas
Dividendų išmokėjimas
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo
šaltiniais
Finansinių skolų padidėjimas

1 311 333

1 233 321

1 311 333
0
-677 455

1 233 321
0
-671 924

-404 627

-276 990

-123 301
-148 368
-1 159
633 878
0
-21 847

-121 065
-273 283
-586
561 397
0
-50 058

0

0

0
0
-20 000
45 000
0

0
0
-50 000
0
0

0

0

0

0

3 153
0
-311 822
0
0
0
-311 822

-100 058
0
0
0
0
0
0

-204 431

-260 441

0

0

Paskolų gavimas

0

0

Obligacijų išleidimas

0

0

Finansinių skolų sumažėjimas

-204 431

-260 441

Paskolų grąžinimas

-199 550

-243 848

Obligacijų supirkimas

0

0

Sumokėtos palūkanos

-4 599

-12 520

- 282

-4 073

0
0

0
0

Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.5.
III.2.6.

IV.
V.
VI.
VII.

AB “K2 LT”
Bendrovės kodas 301950535 Adresas: Metalistų g 3, Kėdainiai.
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų
0
padidėjimai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų
0
sumažėjimai
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
-516 253
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų
0
ir pinigų ekvivalentų likučiui
Grynasis pinigų srautų padidėjimas
120 778
(sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio
1 319 031
pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio
1 439 809
pabaigoje

0
0
-260 441
0
200 898
624 854
825 752
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AB “K2 LT”
Bendrovės kodas 301950535 Adresas: Metalistų g 3, Kėdainiai.
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Bendroji informacija
„K2 LT“, AB, įregistruota 2008 m. spalio 7 d. Įmonės registracijos adresas iki 2015 04 14 buvo: M. Počobuto
g. 4, Vilnius. Nuo 2015 04 14 – Metalistų g. 3, Kėdainiai.
Pagrindinė Bendrovės veikla – kremavimo paslaugos.
Bendrovės akcininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrovė turi dukterinę UAB „Rekviem LT“.
Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2022 m. pirmąjį pusmetį buvo 12 darbuotojų, 2021 metais - 11
darbuotojų.
Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
2015 m. gegužės 19 d. bendrovė UAB „K2 LT“ perregistruota į akcinę bendrovę „K2 LT“. Visuotinio
akcininkų susirinkimo, vykusio 2015 m. kovo 30 d. sprendimu, Bendrovės įstatinis kapitalas konvertuotas
į eurus ir padidintas nuo 226 222 EUR iki 226 519 EUR. Visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2015 m.
balandžio 22 d. sprendimu, Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 226 519 EUR iki 278 827 EUR,
išleidžiant 52 308 vnt. naujų 1 EUR nominalios vertės akcijų, kurių vienos akcijos emisijos kaina yra 23 EUR.
2019 m. vasario 12 d. įmonės valdyba, remdamasi Visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2018 m.
gruodžio 21 d. sprendimu, patvirtino naują akcijų emisiją. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo
278 827 EUR iki 311 822 EUR, išleidžiant 32 995 vnt. naujų 1 EUR nominalios vertės akcijų, kurių vienos
akcijos emisijos kaina yra 16 EUR.
2018 m. AB „K2 LT“ įsteigė (2018-09-03) dukterinę įmonę – UAB „Rekviem LT“ (įm. kodas 304910332) su
įstatiniu kapitalu 2500 EUR, akcijų skaičius – 100 vnt. Per ataskaitinį laikotarpį UAB „Rekviem LT“ turėjo
414 429 EUR pajamų.
Apskaitos politika
(a)

Apskaitos pagrindas
Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus ir Verslo apskaitos standartų nuostatas, galiojusias
2022 m. sausio 1 d.
Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos
principais: Bendrovės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo,
atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos.
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo
principą, sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda: užregistruojamas apskaitos
įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tuo laikotarpiu, su kuriuo jis susijęs. Be to, finansinės
ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė neturi ketinimų ar poreikio likviduotis arba
reikšmingai sumažinti savo veiklos apimtį.

(b)

Nematerialusis turtas
Nematerialusis ilgalaikis turtas – tai identifikuojamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kurį
naudodama ilgiau nei vienerius metus, Bendrovė tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės
naudos, ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 500 EUR.
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AB “K2 LT”
Bendrovės kodas 301950535 Adresas: Metalistų g 3, Kėdainiai.
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nematerialiojo turto
įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus
negrąžinamus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo
numatomam naudojimui išlaidos. Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po
turto įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.
Balanse nematerialusis turtas parodomas likutine verte, t.y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus
sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą bei pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą per visą
naudingo tarnavimo laikotarpį:
Programinė įranga
3 metai
Licencijos, patentai, kitos įsigytos teisės
3 metai
(c)

Materialusis ilgalaikis turtas
Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovė priskiria turtą, kuris teikia tiesioginę ir (arba) netiesioginę
ekonominę naudą naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra
ne mažesnė kaip 500 EUR, o rizika, susijusi su materialiuoju turtu, yra perduota Įmonei.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, į kurią
įskaitoma įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, atvežimo išlaidos, sumokėti negrąžinami
mokesčiai, projektavimo, montavimo, instaliavimo ir kitos su to turto įsigijimu bei paruošimu naudoti
susijusios išlaidos. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaitomas negrąžinamas pridėtinės
vertės mokestis. Jis pripažįstamas to laikotarpio, kada turtas buvo įsigytas, veiklos sąnaudomis.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.
Ilgalaikis materialusis turtas, pateiktas finansinėse ataskaitose, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą bei pridėjus vertės
sumažėjimo atstatymą.
Bendrovėje yra naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo
skaičiavimo būdas. Atskiroms ilgalaikio materialiojo turto grupėms yra patvirtinti skirtingi nusidėvėjimo
normatyvai:
Turto grupės
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas (kompiuteriai)

Vidutinis naudingo tarnavimo laikas
(metais)
25
6
6
4
3

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio,
kada šis turtas buvo pradėtas naudoti, pirmos dienos. Turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito
mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo. Nudėvimoji turto vertė
apskaičiuojama iš turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus likvidacinę vertę, kuri visiems ilgalaikio
materialiojo turto objektams lygi 1 EUR.
Finansine nuoma (lizingu) pripažįstama nuoma, kai pagal nuomos sąlygas visa rizika ir nauda, susijusi su
turto nuosavybe, iš esmės perduodama Įmonei. Lizinguojamo turto apskaita nesiskiria nuo nuosavo turto
apskaitos. Palūkanos bei kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos finansinėmis sąnaudomis tuo laikotarpiu,
kuomet jos buvo patirtos.

10

AB “K2 LT”
Bendrovės kodas 301950535 Adresas: Metalistų g 3, Kėdainiai.
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant gautas pajamas
su to turto balansine verte. Sandorio rezultatas pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitos kitos veiklos
pajamų arba sąnaudų straipsnyje.
Bendrovėje nenaudojamas nusidėvėjęs turtas yra nurašomas. Ilgalaikis materialusis turtas,
nebenaudojamas įmonės veikloje ir laikomas pardavimui, balanse yra įtraukiamas į atsargų straipsnį.
Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė atlieka ilgalaikio materialaus turto inventorizaciją.
Kiekvieno atskiro turto vieneto likutinė vertė peržiūrima, siekiant nustatyti jos nuvertėjimą. Jei pastebimas
nuvertėjimas, apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip
didesnė iš dviejų verčių: grynoji realizacinė arba turto naudojimo vertė. Nuostolis dėl turto nuvertėjimo
apskaitomas, kai turto vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Dėl turto nuvertėjimo patirti
nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
(d)

Investicinis turtas
Turtas, skirtas pajamoms iš nuomos ir (arba) to turto vertės padidėjimo gauti, ir kurio Bendrovė neužima
ir nenaudoja savo reikmėms, priskiriamas investiciniam turtui.
Investicinis turtas apima nuosavybės teise priklausančią žemę ir pastatus bei ilgalaikį materialųjį turtą,
neatsiejamą nuo pastatų.
Investicinis turtas pradžioje apskaitomas įsigijimo savikaina, įskaitant sandorio išlaidas, o vėliau iš naujo
vertinamas tikrąja verte, remiantis jo rinkos verte. Bendrovės investicinio turto rinkos vertė gaunama iš
ataskaitų, parengtų nepriklausomų turto vertintojų, turinčių pripažintą ir tinkamą profesinę kvalifikaciją
bei nesenos patirties vertinant panašioje vietoje esantį ir panašios kategorijos turtą.
Turtas, kuris pastatytas ar statomas naudojimui ateityje kaip investicinis turtas, priskiriamas ilgalaikiam
materialiajam turtui ir apskaitomas įsigijimo savikaina tol, kol neužbaigiama jo statyba. Užbaigus statybos
darbus, jis perklasifikuojamas iš nebaigtos statybos ir vėliau apskaitomas kaip investicinis turtas.
Investicinio turto tikroji vertė tikslinama kiekvieną kartą, sudarant finansines ataskaitas, jos pasikeitimą
apskaitant pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos pajamose (sąnaudose).
Vėliau patiriamos išlaidos kapitalizuojamos tik tuo atveju, jeigu tikėtina, kad ateityje Bendrovė iš šio turto
gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Visos kitos remonto ir
priežiūros sąnaudos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kada jos buvo patirtos.
Bendrovėje investiciniu turtas yra pripažįstamas tik ta dalimi, kuri yra naudojama pajamoms iš turto
nuomos arba vertės padidėjimo gauti. Tokio turto dalis, kuri yra naudojama Bendrovės administracinėms
reikmėms, yra apskaitoma įsigijimo savikaina – sukauptas nusidėvėjimas ilgalaikio materialiojo turto
straipsniuose. Minėtos turto dalys (investicinis turtas (turtas) administracinėms reikmėms) yra
apskaičiuojamos pagal dalinamo turto plotą, tenkantį kiekvienai iš dalių. Dalių pasiskirstymas yra
peržiūrimas kiekvienų finansinių metų pabaigoje.

(e)

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
Bendrovės atskirose finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones apskaitomos
įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.

(f)

Finansinis turtas
Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, suteiktas paskolas bei pardavimui
skirtas investicijas.
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Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę
gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl
vertės sumažėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Suteiktos paskolos pradžioje
yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina.
Pardavimui skirtos investicijos yra investicijos, kurias Bendrovė įsigijo su tikslu parduoti arba siekiant gauti
pelno iš trumpalaikių investicijų kainos svyravimų. Pardavimui skirtos investicijos įsigijimo momentu
įvertinamos įsigijimo savikaina, vėliau kiekvieną kartą rengiant finansines ataskaitas – tikrąja verte.
Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo,
kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų
taikant efektyviąją palūkanų normą, vertės.
(g)

Atsargos
Atsargos finansinėse ataskaitose įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra žemesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu.
Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis, bei
susiję mokesčiai, rinkliavos, atsargų gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios
su atsargų įsigijimu. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo
sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo bei galimas pardavimo išlaidas.
Išlaidos, patirtos vykdant pirkėjo užsakymą, yra kapitalizuojamos ir parodomos nebaigtų vykdyti darbų
straipsnyje iki tol, kol yra pripažįstamos susijusios pajamos.
Nuostoliai dėl atsargų vertės sumažėjimo pripažįstami veiklos sąnaudomis, o atsargų vertės sumažėjimo
nuostolių atstatymas mažina ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudas.

(h)

Gautinos sumos
Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos
yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. Skola, kurios sumokėjimo terminas yra pasibaigęs
daugiau kaip prieš keturis mėnesius, kol vyksta jos išieškojimo procedūra, laikoma abejotina. Abejotinos
skolos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas
abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.
Gautinų sumų (skolų) perleidimo sandoris (faktoringas be regreso teisės) laikomas skolų pardavimu ir jos
nurašomos iš karto. Jei skolų perleidimo sandoris nenumato perdavimo rizikos ir skolų pirkėjas gali
atsisakyti sandorio, jis registruojamas kaip skolinimasis, garantuotas užstatu.

(i)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai
konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas paprastai neviršija trijų mėnesių, o vertės
pokyčių rizika yra labai nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius
terminuotus indėlius. Gauti dividendai pinigų srautų ataskaitoje yra priskiriami investicinei veiklai,
išmokėti – finansinei veiklai. Sumokėtos palūkanos už paskolas ir lizingą priskiriamos finansinei veiklai.
Gautos palūkanos už terminuotus indėlius parodomos investicinėje veikloje.

(j)

Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai Bendrovė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius
laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias sumokėtos
sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.
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Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
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(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
Nuosavas kapitalas ir rezervai
Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, privalomasis rezervas,
perkainojimo rezervas ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominaliąja verte. Suma, gauta už parduotas akcijas,
viršijanti jų nominaliąją vertę, yra apskaitoma kaip akcijų priedai. Sąnaudos, susijusios su naująja akcijų
emisija, mažina akcijų priedus. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažįstamas pelnas arba nuostoliai iš
nuosavų akcijų pardavimo, išleidimo ar anuliavimo.
Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą privalomasis rezervas turi sudaryti 1/10 įstatinio kapitalo vertės. Kol
bus pasiektas nustatytas privalomo rezervo dydis, Bendrovės atskaitymai į jį turi sudaryti ne mažiau kaip
1/20 grynojo pelno. Nustatytą dydį viršijanti privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant
Bendrovės pelną. Privalomasis rezervas, panaudotas Bendrovės nuostoliams dengti, turi būti sudaromas
iš naujo.
Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius
uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai.
Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną
paskirstyti, t. y. akcininkų susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

(l)

Dotacijos
Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu: gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis
tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.
Dotacijos, susijusios su turtu, apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: ilgalaikiu turtu ar ilgalaikiam turtui
įsigyti skirta dotacija visa suma užregistruojama kaip gautina ar gauta dotacija. Gauta dotacija
pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos, subsidijos“, tiek, kiek to
turto nudėvima, ir mažinamas atitinkamas sąnaudų straipsnis; nepanaudotos dotacijų dalies likutis
rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“.
Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, kokios gauto ilgalaikio turto
nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Jei dotacija gaunama pinigais ilgalaikiam turtui įsigyti, jos
panaudojimas nepripažįstamas tol, kol nepradedamas skaičiuoti įsigyto turto nusidėvėjimas.

(m)

Finansiniai įsipareigojimai
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti
pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos įsigijimo
savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų verte. Paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o
vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina. Sukauptos palūkanos apskaitomos kitų mokėtinų sumų
straipsnyje.
Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas, paskolas bei finansinio
lizingo įsipareigojimus ir obligacijas.
Trumpalaikiais įsipareigojimais yra laikomi įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per vienerius metus nuo
balanso sudarymo datos.

(n)

Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą
pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar
neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, bei kai įsipareigojimų suma gali būti
patikimai įvertinta.

(o)

Pardavimo pajamos
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Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja
verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą.
Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti
patikimai įvertinta.
Kitos veiklos pajamoms yra priskiriamas naudoto ilgalaikio turto perleidimo pelnas, taip pat kitos pajamos,
kurios nėra susijusios su tipine Bendrovės veikla, bet gaunamos iš trečiųjų asmenų, išskyrus finansinės
veiklos pajamas ir pagautę.
Finansinės veiklos pajamos – tai valiutos kurso pasikeitimo įtakos teigiamas rezultatas, gautos palūkanos,
pirkėjų sumokėtos baudos ir delspinigiai, gauti dividendai, investicijų vertės sumažėjimo atstatymas.
(p)

Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos,
nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais
laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas.
Pardavimo savikaina – tai Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį
laikotarpį parduotoms prekėms ir suteiktoms paslaugoms. Į šį straipsnį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri
susijusi su produkcija, prekėmis ir paslaugomis, parduotomis per ataskaitinį laikotarpį.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su
tipine Bendrovės veikla ir sudarančias sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti, bet
nepriklausančias nuo parduoto produkcijos, prekių ir paslaugų kiekio. Šios sąnaudos pripažįstamos,
registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos
patiriamos.
Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, taip pat kitos
sąnaudos, kurios nėra susijusios su tipine Bendrovės veikla, bet patirtos kitos veiklos pajamoms uždirbti.
Finansinės veiklos sąnaudos – tai valiutos kurso pasikeitimo įtakos neigiamas rezultatas, sumokėtos
baudos ir delspinigiai, palūkanos ir įsipareigojimo mokesčiai, susiję su finansinėmis skolomis, investicijų
vertės sumažėjimas.

(q)

Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis
Pelno mokesčio apskaičiavimas yra paremtas LR Pelno mokesčio įstatymo reikalavimais. 2020 metais
Įmonei taikomas pelno mokesčio tarifas – 15 %.
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams,
susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės vertės finansinėse atskaitose.
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai pripažįstami apmokestinamiesiems laikiniesiems skirtumams,
išskyrus, jei atidėtojo mokesčio įsipareigojimas atsirastų iš pirminio turto ar įsipareigojimo pripažinimo
sandorio, kuris nėra verslo įsigijimas ar įmonių reorganizavimas jungimo būdu, ir sandorio metu neturi įtakos
nei apskaitiniam, nei apmokestinamajam pelnui (mokestiniams nuostoliams).

(r)

Užsienio valiutos
Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte
apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu galiojusį
valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą.

14

AB “K2 LT”
Bendrovės kodas 301950535 Adresas: Metalistų g 3, Kėdainiai.
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Tarpinės finansinės ataskaitos už 2022 m. I pusmetį
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)
Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu,
yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliais.
(s)

Apskaitiniai Įvertinimai, rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie daro
įtaką pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui.
Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusidėvėjimą, vertės
sumažėjimo vertinimus, atidėjinius bei galimus pelno mokesčio perskaičiavimus. Valstybinė mokesčių
inspekcija prie LR Finansų ministerijos per penkerius iš eilės einančius metus po ataskaitinių metų
pabaigos gali patikrinti Bendrovės ir jos dukterinių bei asocijuotų įmonių apskaitos įrašus ir priskaityti
papildomus mokesčius bei baudas. Bendrovės vadovybei nėra žinomos aplinkybės, dėl kurių galėtų
atsirasti reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.
Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Tokių įvertinimų
pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai tik atsiras.

(t)

Klaidų taisymas ir perklasifikavimai
Praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidos, pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu jos yra neesminės,
taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidos taisymas yra įtraukiamas į tą pačią pelno
(nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Taisant esmines klaidas, taikomas
retrospektyvinis būdas, kai klaidų taisymas pateikiamas ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose,
koreguojant ankstesniųjų metų rezultatus. Informacija apie tokios klaidos taisymą pateikiama
aiškinamajame rašte.
Bendrovė esmine klaida laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5 % ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno.
Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai palyginamieji metai taip pat
perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai.

(u)

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
Neapibrėžtieji įsipareigojimai – tai būsimieji įsipareigojimai, kurie gali atsirasti iš praeities įvykių ir kuriuos
gali patvirtinti arba paneigti Bendrovės nekontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai arba iš praeities įvykių
atsiradę esami įsipareigojimai. Balanse jie yra neatspindėti, nes tokių įsipareigojimų suma negali būti
patikimai nustatyta ir (arba) nėra tikėtina, kad juos reikės įvykdyti. Informacija apie juos pateikiama
aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas – tai turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių ateityje gali priklausyti įmonei
ir teikti jai ekonominės naudos. Informacija apie tikėtiną turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

(v)

Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai – tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai
finansinės ataskaitos yra parengtos, pasirašytos Bendrovės vadovo ir pateiktos tvirtinimui.
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo
dieną (koreguojantys įvykiai), yra atspindimi finansinėse ataskaitose. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra
koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.

(w)

Tikrosios vertės nustatymas
Tikrosios vertės nustatymo standartas taikomas, kai pagal kitus Verslo apskaitos standartus reikalaujama
ar leidžiama nustatyti ilgalaikio materialiojo, investicinio, biologinio, parduoti laikomo finansinio turto,
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išvestinių finansinių priemonių ir finansinių įsipareigojimų tikrąją vertę ar atskleisti informaciją apie
nustatytą tikrąją vertę, atlikti tikrąja verte pagrįstus vertinimus.
Tikroji vertė – tai suma, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos
sąlygomis gali parduoti turtą ar įsipareigojimus arba perleisti įsipareigojimus.
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