LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS
(AKCINĖ BENDROVĖ)
FINANSINĖS ATASKAITOS sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už laikotarpį pasibaigusį
2018 m. kovo 31 d. (NEAUDITUOTI)

AB “Lietuvos Radijo ir Televizijos centras”
Įmonės kodas 120505210, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Finansinės ataskaitos, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 d.
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Finansinis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Iš pirkėjų gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Išankstiniai apmokėjimai
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso

Pastabos

2018 m.
kovo 31 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

1
1

96
30.940
--27
--31.063

90
31.622
--26
--31.738

2
3
4
5

1.086
2.717
22
265
--4.022
8.112

1.526
2.559
5
159
--2.582
6.831

39.175

38.569

6

Turto iš viso

(tęsinys kitame puslapyje)
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabos

Nuosavas kapitalas
Akcinis kapitalas
Privalomasis rezervas
Perkainojimo rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso

7
8

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės paskolos
Prekybos skolos
Gauti išankstiniai apmokėjimai, būsimo laikotarpio
pajamos
Pelno mokesčio įsipareigojimas
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir
įsipareigojimų iš viso

2017 m.
gruodžio 31 d.

26.816
841
3.925
12
671
32.265

26.816
841
3.993
12
389
32.051

--58
713
3.837

---58
719
3.837

4.608

4.614

13

33
--884

44
--979

13

228

230

13
13

13
1.144

--651

2.302

1.904

39.175

38.569
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Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Gautos paskolos
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir
įsipareigojimų iš viso

2018 m.
kovo 31 d.

11
10

11

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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Remigijus Šeris
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Vyriausioji buhalterė

Beata Sabalienė

2018-04-16

3

AB “Lietuvos Radijo ir Televizijos centras”
Įmonės kodas 120505210, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Finansinės ataskaitos, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 d.
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Pastabos
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Kitos veiklos pajamos
Veiklos sąnaudos

14
15

Kitos veiklos sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

2018 m.
kovo 31 d.

2017 m.
kovo 31 d.

16
15

4.869
(3.397)
1.472
207
(1.484)

5.378*
(3.422)
1.956
36

16

(3)
192
28
(1)
219
(5)
214

(1)
608
19*
(1)
626
12
638

75
(7)
68

72
(12)
60

282

698

17
17
18

Kitos bendrosios pajamos, kurios ateityje nebus
perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą:
Pajamos iš turto perkainavimo rezervo panaudojimo
Pelno mokesčio įtaka
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso

(1.383)

*2017 m. 09 mėn. buvo reklasifikuota 768 tūkst. Eur pajamų iš finansinės veiklos pajamų į pagrindinės veiklos
pajamas. Šioje ataskaitoje pateikiama pakoreguoti 2017 m. I ketvirčio duomenys.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017 m. sausio 1 d. likutis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
Pervesta iš kitų rezervų
Dividendai
Ilgalaikio turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
2017 m. kovo 31 d. likutis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
Pervesta iš kitų rezervų
Dividendai
Kiti rezervai
Įstatinio kapitalo
didinimas/mažinimas
Ilgalaikio turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
2017 m. gruodžio 31 d.
likutis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
Pervesta iš kitų rezervų
Dividendai
Įstatinio kapitalo
didinimas/mažinimas
Ilgalaikio turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
2018 m. kovo 31 d. likutis

Akcinis
kapitalas

Privalomasis
rezervas

Perkainavimo
rezervas

Kiti
rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostolis)

Iš viso:

26 592

827

4 241

1 144

(976)

31 828

638
60
698

638
60
698

(278)

(60)
32 466

26 592

827

(60)
4 181

14

1 144

(1.144)
12

(496)
188
(308)
1.130
(143)
(12)

(496)
188
(308)
(143)

224

224
(188)

26.816

26.816

841

841

3.993

(68)
3.925

(188)
12

12

389

32.051

214
68
282

214
68
282

671

(68)
32.265

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

2018-04-16

Vyriausioji buhalterė

Beata Sabalienė

2018-04-16

5

AB “Lietuvos Radijo ir Televizijos centras”
Įmonės kodas 120505210, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Finansinės ataskaitos, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 d.
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m.
kovo 31 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM)
Kitos įplaukos
Draudimo išmokos
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) iš viso
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumokėti į biudžetą mokesčiai
Kitos išmokos
Ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos) iš viso
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas
Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas
Gauti dividendai, palūkanos
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

5.651
5
1
5.657

6.290
0
0
6.290
(3.491)

(2.184)
(1.104)
(732)
(5)
(4.025)
1.632

(1.090)
(212)
(1)
(4.794)
1.496

(350)
168
(182)

(2.242)
2
(2.240)

(10)
(10)

(10)
(10)

-

-

1.440
2.582
4.022

(754)
3.620
2.866

Finansinės veiklos pinigų srautai
Dividendų (išmokėjimas)
Paskolų gavimas
Paskolų (grąžinimas)
(Sumokėtos) palūkanos
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų
likučiui
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

2017 m.
kovo 31 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.

Bendroji dalis

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė
bendrovė. Jos buveinės adresas yra:
Sausio 13-osios 10
Vilnius,
Lietuva.
Pagrindinė bendrovės veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. Bendrovė, orientuodamasi į klientus, siūlo
plataus spektro telekomunikacines paslaugas moderniausiomis ryšio priemonėmis. Pagrindinės teikiamos
paslaugos yra interneto paslaugų perdavimas bevielėmis technologijomis bei radijo ir televizijos programų
siuntimas, taip pat paslaugos, kurios neatsiejamai susijusios su pagrindine veikla – telekomunikacinės įrangos
talpinimas bendrovės bokštuose ir stiebuose bei duomenų perdavimo paslaugos.
Bendrovės nesavarankiški struktūriniai padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Bendrovė įregistruota 1997 m. birželio mėn. 26 d., bendrovės kodas 120505210.
Bendrovės vienintelis akcininkas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Susiekimo ministerijos. Visos Bendrovės
92 468 808 akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 2018 m. kovo 31 d. buvo
pilnai apmokėtos.
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių
ataskaitų už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metus auditą atliko Moore Stephens Vilnius, UAB.
Bendrovėje 2018 m. kovo 31 d. vidutinis darbuotojų skaičius 315, 2017 m. kovo 31 d. 344 darbuotojai.

Apskaitos principai
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais
priimtais taikyti Europos Sąjungoje (ES), tarp jų – pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Finansinės
ataskaitos buvo parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu, atsižvelgiant į įvertinamo finansinio turto ir
įsipareigojimų (įtraukiant išvestinius instrumentus) atvaizdavimą tikrąja verte per pelną ar nuostolį. Finansinių
ataskaitų parengimas pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus priimtus Europos Sąjungoje,
reikalauja atsižvelgti į tam tikrus apskaitos vertinimus. Tai reikalinga, kad vadovybė naudotų savo sprendimus
taikant apskaitos principus. Vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis apie dabartinius įvykius ir veiksmus, nors
faktiniai rezultatai gali skirtis nuo vertinimų. Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos
principų, kaip ir rengiant 2017 metų finansines ataskaitas.
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Bendrovės taikomi pagrindiniai apskaitos principai:
Finansinių ataskaitų pateikimas
Bendrosios paskirties finansinės ataskaitos skirtos patenkinti tų vartotojų poreikiams, kurie dėl savo padėties
negali pareikalauti, kad būtų rengiamos ataskaitos su jų poreikius tenkinančia informacija. Finansinių ataskaitų
tikslas yra pateikti informaciją, kuri padeda daugeliui finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimti
ekonominius sprendimus apie ūkio subjekto finansinę būklę, finansinį vykdytos veiklos rezultatą ir pinigų
srautus. Finansinės ataskaitos taip pat parodo vadovybei patikėtų išteklių tvarkymo rezultatus.
Veiklos tęstinumo principas
Sudarydama finansines ataskaitas vadovybė turi įvertinti ūkio subjekto gebėjimą tęsti veiklą. Finansinės
ataskaitos turi būti rengiamos laikantis veiklos tęstinumo principo, išskyrus tą atvejį, kai šio ūkio subjekto
vadovybė ketina jį likviduoti, sustabdyti veiklą ar yra priversta tą padaryti, neturėdama kitos realios išeities.
Jeigu, atlikdama tokį įvertinimą, vadovybė žino apie reikšmingus neaiškumus, siejamus su įvykiais arba
sąlygomis, kurie gali sukelti žymių abejonių dėl subjekto sugebėjimo tęsti veiklą, ji šiuos neaiškumus turi
atskleisti. Jeigu finansinės ataskaitos rengiamos nesilaikant veiklos tęstinumo principo, šis faktas turi būti
atskleidžiamas nurodant pagrindą, pagal kurį šios finansinės ataskaitos yra sudaromos, ir priežastį, dėl kurios
šiam ūkio subjektui veiklos tęstinumo principas netaikomas. Vertindama, ar šiam ūkio subjektui taikytina
tęstinumo prielaida, vadovybė turi atsižvelgti į bet kokią turimą informaciją apie ateitį mažiausiai (bet
neapsiribojant) dvylikos mėnesių laikotarpio nuo balanso datos.
Kaupimo principo taikymas apskaitoje
Ūkio subjekto finansinės ataskaitos (išskyrus informaciją apie pinigų srautus) turi būti sudaromos apskaitoje
taikant kaupimo principą. Kai apskaitoje taikomas kaupimo principas, straipsniai pripažįstami turtu,
įsipareigojimais, nuosavybe, pajamomis ir sąnaudomis (finansinių ataskaitų elementais) tada, kai jie atitinka šių
elementų apibrėžimus ir pripažinimo kriterijus, nurodytus pagrinduose.
Pateikimo pastovumas
Finansinių ataskaitų straipsnių pateikimas ir pripažinimas turi išlikti nepakitęs per visus ataskaitinius
laikotarpius, išskyrus šiuos atvejus: a) kai po reikšmingo ūkio subjekto veiklos pobūdžio pasikeitimo ar jo
finansinių ataskaitų peržiūrėjimo yra akivaizdu, kad kitoks pateikimas ar pripažinimas būtų tinkamesnis,
atsižvelgiant į 8-ajameTAS nustatytus apskaitos politikos pasirinkimo ir taikymo kriterijus; arba b) kai standarte
arba aiškinime reikalaujama, kad būtų pakeista pateikimo tvarka. Reikšmingas įsigijimas, perleidimas ar
finansinių ataskaitų pateikimo peržiūrėjimas gali sudaryti prielaidą manyti, kad finansines ataskaitas reikėtų
pateikti kitaip. Įmonė keičia finansinių ataskaitų pateikimo tvarką tik tada, jeigu pakeistoji tvarka teikia patikimą
ir svarbesnę informaciją finansinių ataskaitų vartotojams, o pakoreguota pateikimo struktūra gali būti
naudojama ir toliau, kad nenukentėtų palyginimo galimybė.
Reikšmingumas ir sujungimas
Finansinėse ataskaitose kiekviena reikšminga panašių straipsnių grupė turi būti pateikiama atskirai. Nepanašaus
pobūdžio arba paskirties straipsniai turi būti pateikiami atskirai, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra nereikšmingi.
Finansinės ataskaitos sudaromos apdorojus daug sandorių ar kitų įvykių, kurie pagal jų pobūdį ar paskirtį
sujungiami į grupes. Galutinis sujungimo ir grupavimo etapas – glaustų ir sugrupuotų duomenų, sudarančių
balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir
aiškinamojo rašto straipsnių eilutes, pateikimas. Jeigu straipsnio eilutė, būdama atskira, nėra reikšminga, šiose
ataskaitose ar aiškinamajame rašte ji sujungiama su kitais straipsniais. Tačiau straipsnis, kuris nėra pakankamai
reikšmingas, kad būtų privalu jį minėtose ataskaitose pateikti atskirai, gali būti pakankamai reikšmingas, kad
būtų atskirai pateiktas aiškinamajame rašte. Reikšmingumo sampratos taikymas reiškia, kad nebūtina taikyti
konkretaus standarto ar aiškinimo informacijos pateikimo reikalavimo, jeigu tokia informacija yra nereikšminga.
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Užskaita
Turtas ir įsipareigojimai ar pajamos ir sąnaudos neturi būti tarpusavyje užskaitomi, išskyrus tą atvejį, jeigu to
reikalaujama (arba tai leidžiama) standarte ar aiškinime. Svarbu, kad turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos
ir sąnaudos būtų pateikiama atskirai. Tarpusavio užskaita pelno (nuostolių) ataskaitoje ar balanse sumažina
vartotojų galimybes tiek suprasti įvykusius sandorius, kitus įvykius ir sąlygas, tiek įvertinti būsimuosius šio ūkio
subjekto pinigų srautus, išskyrus tą atvejį, kai užskaita perteikia sandorio ar kito įvykio esmę.
18-ajame TAS „Pajamos“ apibrėžiamos pajamos ir reikalaujama, kad jos būtų vertinamos gauto ar gautino
apmokėjimo tikrąja verte, atsižvelgiant į bet kokių prekybos nuolaidų ir panašių lengvatų, taikomų šiam ūkio
subjektui, sumas. Savo įprastinės veiklos metu Įmonė sudaro ir tokius sandorius, kurie nekuria pajamų, bet yra
tvirtai susieti su pagrindine pajamas kuriančia veikla. Gauti sandorių rezultatai, iš pajamų atėmus to paties
sandorio atitinkamas sąnaudas, pateikiami tada, kai toks pateikimas atspindi sandorio ar kito įvykio esmę.
Ilgalaikio turto, įskaitant investicijas ir veikloje naudojamą turtą, perleidimo pelnas ar nuostoliai pateikiami iš
perleidimo įplaukų atėmus turto balansinę vertę ir susijusias pardavimo sąnaudas; ir Išlaidos, susijusios su
atidėjinių, pripažįstamų pagal 37-ąjį TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“, ir
grąžinamos pagal sutartimi įformintą susitarimą su trečiąja šalimi.
Be to, pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl grupės panašių sandorių, pateikiami kaip grynasis pelnas ar
grynieji nuostoliai, pavyzdžiui, užsienio valiutos keitimo pelnas ar nuostoliai, dėl parduoti laikomų finansinių
priemonių atsirandantis pelnas ar nuostoliai. Tačiau toks pelnas ar nuostoliai pateikiami atskirai, jeigu jie yra
reikšmingi.
Lyginamoji informacija
Turi būti atskleidžiama lyginamoji informacija apie visas praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų
sumas, išskyrus tą atvejį, kai pagal standartą ar aiškinimą leidžiama (ar reikalaujama) kitaip. Lyginamoji
informacija turi būti pateikiama duomenimis ir aprašomąja informacija, kuri svarbi dabartinio ataskaitinio
laikotarpio finansinių ataskaitų supratimui.
Nauji ar pakeisti standartai, kuriuos bendrovė pirmą kartą taikė finansiniams metams, prasidedantiems 2018 m.
sausio 1d.:

-

TFAS pataisų ir aiškinimų įtaka Bendrovės finansinėms ataskaitoms

-

Privalomos TFAS pataisos ir aiškinimai

Apskaitos politikos pakeitimai
Išskyrus toliau nurodytus pakeitimus, Bendrovė nuosekliai taikė apskaitos politiką, išdėstytą II pastaboje,
visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems laikotarpiams.
2018 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti toliau nurodytus naujus standartus ir standartų pataisas, įskaitant
atitinkamas kitų standartų pataisas.
Tikėtina, kad nė viena iš šių pataisų neturės reikšmingos įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms.
Toliau pateikiami nauji standartai ir standartų pataisos, galiojančios nuo 2018 m. sausio 1 d., neturėjo įtakos
šioms finansinėms ataskaitoms:
(i)

15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (galioja metiniams ataskaitiniams
laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau.)

Naujajame standarte nustatyta sistema, kuria pakeičiamos esamos pajamų pripažinimo gairės pagal TFAS. Ūkio
subjektai taikys penkių žingsnių modelį, kad nustatytų, kada pajamas pripažinti ir kokia suma. Naujajame
modelyje nustatyta, kad pajamos turėtų būti pripažįstamos, kada Įmonė prekės ar paslaugos kontrolę perduoda
klientui tokia suma, į kurią Įmonė tikisi turėti teisę. Priklausomai nuo to, ar yra tenkinami tam tikri reikalavimai,
pajamos pripažįstamos:
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per tam tikrą laikotarpį tokiu būdu, kuriuo parodoma Įmonės veikla, arba



tokiu momentu, kai prekių ir paslaugų kontrolė perduodama klientui



taip pat įtvirtinti principai, kuriuos Įmonė turi taikyti atskleisdamas kokybinę ir kiekybinę informaciją,
finansinių ataskaitų naudotojams pranešdamas naudingą informaciją apie pajamų ir pinigų srautų,
atsirandančių dėl sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką ir neapibrėžtumą.

15-ąjį TFAS nekeičia ūkio subjekto pajamų pripažinimo laikas ir vertinimas.
(ii)
9-asis TFAS „Finansinės priemonės“ arba 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir
vertinimas“ (2014 m.) (galioja 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams
laikotarpiams; taikoma retrospektyviai su tam tikromis išimtimis. Nereikalaujama taisyti ankstesnių laikotarpių
informacijos.)
9-asis TFAS (2014 m.) neturi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio ir
turimų finansinių priemonių rūšių , ūkio subjekto finansinių priemonių grupavimas ir vertinimas pagal 9-ąjį TFAS
nesikeičia.
Neįsigalioję nauji standartai ir standartų išaiškinimai
(iii)

16-asis TFAS „Nuoma“ (galioja 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams
ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau, jeigu Įmonė taiko ir 15-ąjį TFAS).
Patvirtinta ES 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentu 2017/1986. 16-uoju TFAS pakeičiamas
17-asis TAS „Nuoma“ ir susiję aiškinimai. Šiuo standartu panaikinamas šiuo metu taikomas
nuomininkų dvigubos apskaitos modelis; vietoje jo įmonių reikalaujama didžiąją dalį nuomos
sandorių apskaityti finansinės būklės ataskaitoje pagal vieną modelį, panaikinant atskirtį tarp
veiklos ir finansinės nuomos.

Pagal 16-jį TFAS sutartis yra nuoma arba ją apima, jeigu ji suteikia teisę valdyti identifikuoto turto naudojimą
tam tikrą laiką mainais už atlygį. Pagal naująjį modelį reikalaujama, kad tokioms sutartims nuomininkas
pripažintų teisę naudoti turtą ir nuomos įsipareigojimus. Teisė naudoti turtą yra nudėvima, o įsipareigojimas
kaupia palūkanas. Dėl to daugumos nuomos sandorių atvejais susidarys išankstinių sąnaudų, net tuo atveju, kai
nuomininkas moka pastovius metinius nuomos mokesčius.
Naujuoju standartu nustatoma ribotos apimties išimčių nuomos sandoriams, kurie apima:


nuomos sandorius, kai nuomos laikotarpis neviršija 12 mėnesių, o sandoris nesuteikia galimybių pirkti; ir



nuomos sandorius, kuriuose pagrindinis turtas yra mažavertis (angl. small-ticket leases).

Įsigalioję nauji standartai ir standartų išaiškinimai
(i)

7-ojo TAS „Pinigų srautų ataskaitos“ pataisos (galioja nuo 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau
prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma perspektyviai. Patvirtintas ES
Komisijos reglamentu (ES) 2017/1990 2017 m. lapkričio 6 d.

Pataisomis nustatomi nauji atskleidimo reikalavimai; šie nauji atskleidimai turėtų padėti naudotojams įvertinti
finansinės veiklos įsipareigojimų pasikeitimus, įskaitant pinigų srautų ir nepiniginius pokyčius (tokius kaip
nuostolių ar pelno iš sandorių užsienio valiuta įtaka, pokyčiai dėl patronuojamųjų įmonių kontrolės įgijimo ar
netekimo, tikrosios vertės pokyčiai).
Įmonė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturi reikšmingos įtakos Ūkio subjekto finansinių
ataskaitų pateikimui.

(ii)

12-ojo „Pelno mokesčiai“ TAS pataisos: nerealizuotų nuostolių atidėtojo mokesčio turto
pripažinimas (galioja 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams
laikotarpiams; taikoma perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau.) Patvirtintas ES Komisijos
reglamentu (ES) 2017/1989 2017 m. lapkričio 6 d..
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Pataisomis išaiškinama, kaip ir kada apskaityti atidėtojo mokesčio turtą tam tikromis situacijomis ir kaip
nustatyti būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas atidėtojo mokesčio turto pripažinimo vertinimo
tikslais.

Įmonė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų
pateikimui, nes įmonė jau dabar būsimą apmokestinamąjį pelną vertina taip, kaip to reikalaujama pagal
pataisas.
Finansinių ataskaitų valiuta
Bendrovė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos Lietuvos
Respublikos valiuta - eurais.
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą.
Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo
finansinės būklės ataskaitos dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami
pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.
Nematerialus turtas
Nematerialusis turtas įsigytas atskirai iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra
pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto
vertė gali būti patikimai įvertinta. Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas, yra apskaitomas įsigijimo
verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis
turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką – 3-5 metus.
Programinė įranga
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei
šios išlaidos nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama per trijų metų
laikotarpį. Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi
užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą nematerialiojo turto naudojimo pobūdį.
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas yra vertinamas, kai yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs.
Nekilnojamas turtas, įranga, įrengimai
Bendrovės pastatai ir statiniai yra apskaitomi perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės
sumažėjimo nuostolius. Šis turtas yra vertinamas nepriklausomų turto vertintojų, siekiant užtikrinti, kad jo
balansinė vertė reikšmingai nesiskirtų nuo tikrosios vertės. Paskutinį kartą turto vertinimas buvo atliktas 2012
balandžio 30 d. (papildyta - 2013 lapkričio 29 d.) nepriklausomos turto vertinimo įmonės – UAB Korporacija ,,
Matininkai“.
Apskaitinės vertės padidėjimai dėl pastatų perkainojimo apskaitomi nuosavo kapitalo perkainojimo rezervo
straipsnyje. Vertės sumažėjimai, kurie padengia ankstesnius to paties turto vertės padidėjimus, apskaitomi kaip
perkainojimo rezervo sumažėjimas; visi kiti vertės sumažėjimai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Kiekvienais metais skirtumas tarp nusidėvėjimo, apskaičiuoto remiantis turto perkainota apskaitine verte, ir
apskaityto pelno (nuostolių) ataskaitoje, ir nusidėvėjimo, apskaičiuoto remiantis turto pirmine įsigijimo
savikaina, perkeliamas iš perkainojimo rezervo į nepaskirstytą pelną.
Kitas Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir
vertės sumažėjimą.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir
visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo
vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti,
paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje.
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Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra
eliminuojami, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir kiti įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas

10-50 metų
8-50 metų
5-10 metų
5-15 metų
3-15 metų

Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinės vertės yra kasmet peržiūrimos ir prireikus koreguojamos.
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos tiesiogiai
priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta, ir turtas
nepradėtas naudoti.
Atsargos
Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus apskaitytą pasenusių ir
lėtai judančių atsargų vertės sumažėjimą. Grynoji realizacinė vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms
verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu.
Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
Finansinis turtas
Vadovaujantis TFAS 9 „Finansinės priemonės“ Bendrovės finansinis turtas yra priskiriamas suteiktoms
paskoloms ir gautinoms sumoms.
Gautinos sumos ir suteiktos paskolos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais
mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte naudojant
efektyvios palūkanų normos metodą. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje tada, kai
toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas.
Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra apskaitomas, kai yra požymių, kad gautinų sumų vertė gali būti
sumažėjusi, tada balansinė gautinų sumų vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimų sąskaitą.
Nuvertėjusios gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos.
Finansinio turto ir įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas
Finansinis turtas
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas
yra nutraukiamas, kai:
 baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;
 Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai
pagal perleidimo sutartį per trumpą laiką.
Finansiniai įsipareigojimai
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo
terminas. Kai vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui,
bet kitomis sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas
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pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių
verčių pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose, pinigai kelyje. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai
likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų
mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.
Pinigų srautų ataskaitos paruošimo tinklais, pinigai ir piniginiai ekvivalentai yra gryni pinigai kasoje ir sąskaitose
bankuose, kitos trumpo periodo likvidžios investicijos, neviršijančios trijų mėnesių laikotarpį.
Nuosavas kapitalas
Įmonės nuosavam kapitalui priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, perkainavimo rezervas,
privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostolis).
Bendrovės kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų paprastųjų vardinių akcijų nominaliųjų verčių
sumai.
Jei bendrovė perkainoja ilgalaikį materialųjį turtą, turto padidėjimo suma registruojama turto ir nuosavo
kapitalo sąskaitose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma registruojama perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaitoje.
Jei perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas apskaitoje registruojamas dėl anksčiau perkainoto turto
nuvertėjimo, perkainojimo rezervas (rezultatai) mažinamas suma, kuria turtas nuvertėjo. Jei turto vertės
sumažėjimo suma viršija to turto perkainojimo rezervo (rezultatų) sumą, apskaitoje registruojamas
perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas ir nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo. Jei perkainojimo rezervo
(rezultatų) mažinimas apskaitoje registruojamas dėl perkainoto turto nurašymo, perleidimo ar kitokio
perdavimo, tai perkainojimo rezervas (rezultatai) mažinamas tik ta suma, kuri priskiriama konkrečiam turtui.
Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas (rezultatai), didinamas nepaskirstytas pelnas (mažinami
nuostoliai). Nudėvint perkainotą turtą, apskaitoje registruojamas perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas.
Šis rezervas (rezultatai) mažinamas suma, kuria dėl to turto perkainojimo padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos.
Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas (rezultatai), didinamas nepaskirstytas pelnas (mažinami
nuostoliai).
Bendrovėje privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atskaitymų ir naudojamas nuostoliams dengti. Jei
privalomo rezervo suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į privalomąjį rezervą yra
privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno arba tokie, kurie leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo.
Panaudojus rezervą nuostoliams mažinti, apskaitoje registruojamas nuostolių ir privalomojo rezervo
sumažėjimas.
Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti rezervą ar sumažinti, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas
ar sumažėjimas, ta pačia suma mažinant arba didinant nepaskirstytąjį pelną.
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.
Įmonė pateikia kokybinę informaciją apie savo kapitalo valdymo tikslus, politiką ir procesus, įskaitant:






kapitalo valdymo tikslų įgyvendinimo apibūdinimą;
valdomo kapitalo kiekybinių duomenų santrauką. Kai kurie ūkio subjektai tam tikrus
finansinius įsipareigojimus (pvz., kai kurių rūšių subordinuotą skolą) laiko kapitalo
dalimi. Kiti ūkio subjektai į kapitalą neįtraukia tam tikrų nuosavo kapitalo elementų;
visus informacijos pasikeitimus lyginant su praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais;
duomenis ar per ataskaitinį laikotarpį įvykdė visus jam taikomus išorinius kapitalo
reikalavimus.
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Jeigu Įmonė neįvykdo tokių jam taikomų išorinių kapitalo reikalavimų, jis turi
nevykdymo priežastis.

nurodyti tokio

Vienos akcijos pelnas
Bendrovė turi suskaičiuoti pelno ar nuostolio, priskirtino patronuojančios įmonės paprastosios nuosavybės
savininkams, sumažinto vienos akcijos pelno sumą, taip pat (jei pateikiama) pelno arba nuostolio, priskirtino
šiems nuosavybės savininkams dėl tęsiamos veiklos.
Skaičiuojant sumažintą vienos akcijos pelną, paprastųjų akcijų skaičiumi turi būti paprastųjų akcijų skaičiaus
svertinis vidurkis, pridėjus tų paprastųjų akcijų, kurios būtų išleidžiamos konvertuojant visa vienos akcijos pelną
mažinančias potencialias paprastąsias akcijas į paprastąsias akcijas, skaičiaus svertinį vidurkį.
Įsipareigojimai
Finansiniai įsipareigojimai, kurie yra ilgo termino ir nebus grąžinami per 12 mėnesių nuo balanso sudarymo
dienos yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Paskolos iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas.
Vėliau finansinis įsipareigojimas pripažįstamas amortizuota savikaina – suma, kuria finansinis įsipareigojimas
buvo įvertintas pradinio pripažinimo metu, atėmus pagrindinės sumos grąžinimo mokėjimus, pridėjus ar
atėmus sukauptą pradinės ir galutinės sumų skirtumo amortizaciją naudojant faktinių palūkanų normos metodą
ir atėmus bet kokį skirtumą, susijusį su vertės sumažėjimu ar skolų neatgavimu.

Trumpalaikiai įsipareigojimai, tokie kaip skolos tiekėjams ar kiti sukaupimai darbuotojams ir kiti įsipareigojimai,
kurie yra skirti normaliai Bendrovės veiklai vystyti. Tokie veiklos įsipareigojimai yra klasifikuojami kaip
trumpalaikiai įsipareigojimai, jei bus įvykdyti per 12 mėnesių nuo finansinės atskaitomybės sudarymo dienos.
Skolinimosi išlaidos
Skolinimosi išlaidos yra pripažįstamos to laikotarpio, per kurį jos patiriamos, sąnaudomis išskyrus jei jos
kapitalizuojamos kaip turto savikainos dalis. Toks Skolinimosi išlaidos, kurios yra tiesiogiai priskirtinos ilgo
parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai, turi būti kapitalizuojamos kaip to turto savikainos dalis.
Kapitalizuoti tinkama skolinimosi išlaidų dalis turi būti nustatoma pagal 23 TAS „Skolinimosi išlaidos“.
Nuomos apskaita
Kai bendrovė yra finansinės nuomos gavėjas ir su turto nuosavybe yra perduodama iš esmės visa rizika ir
nauda, lizinguojamas turtas pradžioje yra apskaitomas kaip ilgalaikis turtas kaina, kuri yra mažesnė negu tikroji
rinkos kaina arba jei mažesnė, dabartiniai minimalių įmokų pagal nuomos sutartį vertei. Minimalios įmokos
pagal nuomos sutartį turi būti pateikiamos atitinkamai kaip finansavimo mokesčiai ir likusios įsipareigojimo
dalies sumažinimas. Finansavimo mokesčiai turi būti paskirstomi per nuomos laikotarpius taip, kad sudarytų
pastovią palūkanų normą kiekvieno laikotarpio likučiams. Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai turi būti laikomi
sąnaudomis jų atsiradimo laikotarpį. Išnuomoto turto nudėvimoji suma yra sistemingai, atitinkamai
nuomininko nuosavam nudėvimam turtui taikomą nusidėvėjimo apskaitos politiką, paskirstoma numatomo
nuomos laikotarpio kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui. Jeigu yra pagrįstai žinoma, kad nuomininkas iki
nuomos laikotarpio pabaigos perims nuosavybės teisę, tuomet numatomas naudojimo laikas yra visas šio turto
naudingo tarnavimo laikas, priešingu atveju turtas nudėvimas ir apskaitomas per nuomos laikotarpį ar jo
naudingo tarnavimo laiką (trumpesnį iš jų).
Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės
sulaukus pensijinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka.
Išmokų darbuotojams einamųjų metų savikaina, anksčiau suteiktų paslaugų savikaina ir dėl išmokų sąlygų
pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai pelno (nuostolių) ataskaitoje
pripažįstami iš karto.
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Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant
planuojamo sąlyginio vieneto metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų
išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą. Dabartinė išmokų darbuotojams
įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės
vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į
numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami iš karto,
kaip kitos bendrosios pajamos.

Atidėjiniai
Atidėjiniai yra pripažįstami, kai Bendrovė turi dabartinį teisėtą ar konstruktyvų įsipareigojimą dėl praeities
įvykių, ir tikėtina, kad privalės padengti įsipareigojimą, ir patikimas sumos vertinimas gali būti atliktas.
Bendrovė gali tikėtis, kad bus kompensuotos kai kurios ar visos atidėjiniui padengti reikalingos išlaidos, bus
pripažinta kompensacija kaip atskira turtas. Su atidėjiniu susijusios sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje gali
būti pateikiamos atėmus sumą, kuri, tikėtina, bus kompensuota.
Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima
patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamos iš paslaugų pardavimo pripažįstamos suteikus paslaugas ir perdavus riziką bei paslaugų teikiamą
naudą.
Bendrovė parduoda skaitmeninės televizijos transliavimo paslaugas, bevielio interneto paslaugas, įrangos
talpinimo paslaugas, radijo signalo transliavimo paslaugas. Bendrovė pripažįsta paslaugų pardavimo pajamas
kiekvieno mėnesio pabaigoje po paslaugų suteikimo.
Palūkanų pajamos yra apskaitomos kaupimo principu (naudojant efektyviąją palūkanų normą).
Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per
ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, ir jos
ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo
patirtos.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai
numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine įmonės veikla. Visas
veiklos sąnaudas Įmonė priskiria bendrosioms administravimo sąnaudoms. Bendrosios ir administracinės
sąnaudos- ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas
ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos,
registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo
patirtos.
Finansinės rizikos valdymo politika
Kredito rizika
Įmonės kredito rizika daugiausia yra susijusi su prekybos gautinomis sumomis. Balanse gautinos sumos yra
pateiktos atėmus abejotinas gautinas sumas, kuriuos įvertina Įmonės vadovybė remdamasi ankstesne patirtimi
ir dabartine ekonomine aplinka.
Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp daugelio pirkėjų.
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Palūkanų normos rizika
Įmonė neturėjo jokių finansinių instrumentų, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką.
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Turto vertės sumažėjimas
Finansinis turtas
Finansinio turto vertės sumažėjimas vertinamas kiekvieną finansinės būklės ataskaitos datą. Kai paaiškėja, kad
Bendrovė neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus, finansinio turto,
apskaityto amortizuota verte, vertės sumažėjimo ar blogų gautinų sumų nuostoliai yra pripažįstami pelno
(nuostolių) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažinto vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas
apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po vertės sumažėjimo apskaitymo
atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė
vertė yra padidinama tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas
nebūtų buvęs apskaitytas.
Kitas turtas
Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali
neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas pelno
(nuostolių) ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai
yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo.
Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti
vertės sumažėjimo nuostoliai.
Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia
padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei
sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose
naudojami įvertinimai, apima ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės nustatymą, nusidėvėjimą, ilgalaikio
materialiojo turto ir gautinų sumų vertės sumažėjimo įvertinimus, ilgalaikes išmokas darbuotojams pajamų
pripažinimo įvertinimą. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų
pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.
Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėje atskaitomybėje. Jie yra įvardijami aiškinamajame
rašte, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Įvykiai po balanso datos
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną
(koreguojantys įvykiai) finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra
koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi tarpusavyje,
išskyrus atvejus, kai atskiras standartas reikalauja būtent tokio užskaitymo.
Susiję šalys
Šalys vadinamos susijusiomis, jei viena iš šalių gali kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai,
priimant finansinius ir kitus sprendimus. Susijusiomis su Įmone šalimis pripažįstami akcininkai, darbuotojai,
Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Įmonę
arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi. Susijusių
šalių sandoris – atlygintinas ar neatlygintinas turto ir įsipareigojimų perleidimas arba paslaugų teikimas tarp
susijusių šalimis.
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Atidėto mokesčio turtas ir įsipareigojimai
Atidėtas pelno mokestis apskaitomas įsipareigojimų metodu, atsižvelgiant į būsimus mokesčių tikslais
atsirandančius skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos
mokestinės bazės. Atidėtų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio
normą, kuri taikoma metų, kuriais šiuos laikinus skirtumus numatoma padengti arba apmokėti,
apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti. Atidėtų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniems
skirtumams, kurie vėliau didins mokestinį pelną, o atidėtų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri
tikėtinai ateityje mažins mokestinį pelną.

II.
1.

Pastabos prie finansinės atskaitomybės

Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

Materialus turtas
31.343
938
(20)
--(1.372)

Nematerialus turtas
129
------(17)

Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d.

30.889

112

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

31.622
720
(62)
--(1.340)

90
22
----(16)

Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d.

30.940

96

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2018 m. I ketv. sudaro 1 340 tūkst. eurų (1 372 tūkst.
eurų 2017 m. I ketv.). Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje yra įtraukta į veikos sąnaudų straipsnį.
2018m. kovo 31 Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialų turtą, kurio balansinė vertė 146,5 tūkst. eurų.
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2.

Atsargos
2018 m.
kovo 31 d.

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
Prekės, skirtos perparduoti
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti

2017 m.
gruodžio 31 d.

528
971
14

696
1.243
14

Atimti: vertės sumažėjimas

(427)

(427)

Atsargos iš viso

1.086

1.526

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė (savikaina) 2018 m. kovo 31 d. sudarė
1.086 tūkst. eurų (1 526 tūkst. eurų 2017 m. gruodžio 31 d.). Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas yra
įtrauktas į veiklos sąnaudas Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje.

3.

Prekybos ir kitos gautinos sumos
2018 m.
kovo 31 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

Iš klientų gautinos sumos, bendrąja verte
Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas

3.643
(926)

3.472
(913)

Prekybos ir kitos gautinos sumos iš viso

2.717

2.559

Gautinų sumų vertės sumažėjimo suma 2018 m. kovo 31d. sudaro 926 tūkst. Eur: 871 tūkst. Eur suformuotas
atidėjimas pradelstų pirkėjų skolų, kurių mokėjimo terminas daugiau nei 12 mėnesių ir 55 tūkst. Eur pirkėjų
skoloms kurių pradelstumas iki 12 mėn.

4.

Kitos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos
Gautinas PVM
Gautinos mokesčių sumos
Kitos gautinos sumos iš viso
5.

2018 m.
kovo 31 d.
2
--20
22

2017 m.
gruodžio 31 d.
4
--1
5

Išankstiniai apmokėjimai
2018 m. kovo
31 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

48
217

46
113

Išankstiniai apmokėjimai iš viso

265

159
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6.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2018 m. kovo
31 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

Pinigai banke
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje

3.978
6
38

2.519
4
59

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso

4.022

2.582

7.

Įstatinis kapitalas

Pagal LR Susisiekimo ministerijos sprendimą, 2017 metais bendrovė padidino įstatinį kapitalą 224,4 tūkst. Eur.

8.

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne
mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Nustatytą dydį viršijanti
privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant Bendrovės pelną. Privalomasis rezervas naudojamas tik
Bendrovės nuostoliams dengti. Padengus nuostolius, privalomojo rezervo dydis turi būti atkuriamas, laikantis
šioje dalyje nustatytos tvarkos.

9. Paskirstytini rezervai
Kiti rezervai sudaromi įstatuose nustatyta tvarka iš Bendrovės paskirstytinojo pelno, naudojami Bendrovės
įstatuose nustatytiems tikslams ir naikinami Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų Bendrovė neturi. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai nepasikeitė.

11. Lizingo (Finansinės nuomos) įsipareigojimai
Bendrovė 2015 m. kovo mėn. įsigijo transporto priemones sudarydama lizingo sutartį. Finansinės nuomos
terminai yra nuo 2015 iki 2020 metų. Finansinės nuomos eurais palūkanų norma yra fiksuota (1,43 %).

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso
Finansinės nuomos įsipareigojimai su palūkanomis

2018 m.
kovo 31 d.
33
58
91
93

2017 m.
gruodžio 31 d.
44
58
102
104
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12. Veiklos nuoma
Bendrovė yra sudariusi 2 veiklos nuomos sutartis. Nuomos sąnaudos apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Veiklos nuomos įsipareigojimų suma 44 tūkst. Eur (pastaba 22).
13. Prekybos skolos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

Skolos tiekėjams
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
Sukaupti atostoginiai atidėjimai
Sukaupti pensijiniai įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Prekybos skolos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos iš viso

2018 m.
kovo 31 d.
884
219
221
24
376
228
13
304

2017 m.
gruodžio 31 d.
979
200
155
24
-230
-272

2.269

1.860

Pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės
sulaukus pensijinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka. Išmoka skirta pensijinio
amžiaus darbuotojams, kaupiama ir parodoma trumpalaikiuose įsipareigojimuose finansinės būklės ataskaitoje
ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą.
14. Pardavimų pajamos

Duomenų perdavimo paslaugos
Televizijos, radijo ir prieigos paslaugos
Kitos pagrindinės veiklos paslaugos
Pardavimų pajamos iš viso

2018 m.
2017 m.
Sausis – kovas
2.818
2.473
1.717
2.601
334
304
4.869

5.378

15. Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos
2018 m.

2017 m.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas/amortizacija
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Talpinimo paslaugos
Prekių (paslaugų) savikaina
Telekomunikacinės sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Eksploatacinės sąnaudos
Reklamos sąnaudos
Gautinų sumų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos

Sausis – kovas
1.356
1.384
395
416
254
159
41
209
98
58
510

1.403
1.493
375
388
189
212
37
189
72
--479

Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos iš viso

4.880

4.805
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16. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos)
2018 m.

2017 m.

Sausis – kovas
Kitos veiklos pajamos
Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo
Metalo laužo pardavimas
Kitos veiklos pajamos

164
2
41

5
0
31

Kitos veiklos pajamos iš viso

207

36

--1
2

----1

3

1

Kitos veiklos sąnaudos
Nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo
Turto nurašymo nuostoliai
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos iš viso

17. Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)
2018 m.
2017 m.
Sausis – kovas
Finansinės veiklos pajamos
Palūkanų pajamos
Kitos finansinės veiklos pajamos

--28

--19

Finansinės veiklos pajamos iš viso

28

19

Finansinės veiklos sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės veiklos sąnaudos

1
---

--1

1

1

Finansinės veiklos sąnaudos iš viso
18. Pelno mokestis

2018 m.
2017 m.
Sausis – kovas
Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos pelno
(nuostolių) ataskaitoje

12

--

(7)

(12)

5

(12)

2018 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio
įstatymą. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaičiuoti taikant 15 proc. tarifą.
Remdamiesi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę nuo 2018 metų mažinti apmokestinamąją
pelną 100 proc. dėl vykdomo investicinio projekto Bendrovė pasinaudos pelno mokesčio lengvatą.
23

AB “Lietuvos Radijo ir Televizijos centras”
Įmonės kodas 120505210, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
Duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre
Finansinės ataskaitos, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 d.
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

19. Vienai akcijai tenkantis pelnas
Paprastasis vienai akcijai tenkinantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš
per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio.
Svertinis akcijų vidurkis 2018 m. I ketv. sudarė 92.468 tūkst.
2018 m.

2017 m.

Sausis – kovas
Grynasis pelnas, tūkst. Eur
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eur vienai akcijai)

226
92.468.808

638
91.695.152

0,002

0,007

20. Finansinis turtas ir įsipareigojimai, rizikos valdymas
Kredito rizika
Bendrovės stambių prekybos partnerių koncentracija yra pakankamai didelė. Bendrovė taiko priemones,
kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad parduodamos prekės ir paslaugos būtų teikiamos patikimiems
klientams ir pardavimai neviršytų patvirtinto kredito rizikos limito.
Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto
vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones balanse, jeigu tokių yra. Todėl Bendrovės
vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo
nuostolius finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną.
Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti
finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus
įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir
įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus
mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2018 m. kovo 31 d. atitinkamai buvo 3,5 ir 3,1 (3,6 ir 2,8 2017
m. gruodžio 31 d.).
Bendrovė nesudaro reikšmingų sandorių užsienio valiuta, todėl nepatiria reikšmingos užsienio valiutos rizikos.
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė
Pagrindinis Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra gautinos sumos,
mokėtinos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos.
Tikroji vertė - tai kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal
tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių.
Skolų tikroji vertė buvo apskaičiuota diskontuojant tikėtinas būsimąsias pinigines įplaukas pagal įvertintas
palūkanų normas. Paskolų ir kito finansinio turto tikroji vertė buvo apskaičiuota naudojant rinkos palūkanų
normą.
a) Trumpalaikių gautinų sumų ir trumpalaikių skolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.
b) Ilgalaikių skolų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina
arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių skolų, už
kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei.
2018 m. kovo 31 d. Bendrovės finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.
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Kapitalo valdymas
Pagrindinis Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo
reikalavimus ir, kad Bendrovė palaikytų reikšmingus kapitalo rodiklius siekiant užtikrinti veiklą („kapitalas“
pagal TAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose).
Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo
veiklos rizikos ypatybes. 2018 m. kovo 31 d. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso
pakeitimų. Bendrovė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą.
Kapitalą sudaro Bendrovės akcinis kapitalas, rezervai ir nepaskirstytasis pelnas priskirtinas bendrovės
savininkui. Bendrovė turi atitikti reikalavimą, kad nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos
akcinio kapitalo, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas. 2018 m. kovo 31 d.
Bendrovė atitiko šį reikalavimą. Bendrovės vadovybė nėra nustačiusi konkretaus siektino įsipareigojimų ir
nuosavo kapitalo santykio koeficiento, tačiau žemiau pateikti esami rodikliai yra vertinami kaip pakankamai geri
veiklos rodikliai:

Ilgalaikiai įsipareigojimai (įskaitant atidėtuosius mokesčius ir
subsidijas)
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavybė
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

2018 m. kovo
31 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

4.608

4.614

2.302
6.910

1.904
6.518

32.277

32.051

0,21

0,20

21. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai
Bendrovė nėra suteikusi garantijų ar laidavusi bankams.
Įsipareigojimas pagal nuomos sutartis, Bendrovė pagal nuomos sutartis nuomojasi lengvuosius automobilius.
Bendrą būsimų minimalių nuomos mokėjimų pagal neatšaukiamas nuomos sutartis suma sudaro:
2018 m.
kovo 31 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

Per 1 metus
Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus

17
27

23
27

Iš viso

44

50

22. Susijusių šalių sandoriai
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos
2018 m. I ketv. Bendrovės generaliniam direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis – 17 tūkst. Eur (2017 m. I
ketv. – 13,7 tūkst. Eur). Bendrovės valdybos narių atlygio sąnaudos sudarė 11,1 tūkst. Eur per 2017 m. I ketv.
(10,4 tūkst. Eur per 2017 m. I ketv.). Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo
jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
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Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką
kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys – tai valstybės įmonės, kurių
savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Susisiekimo ministerija. Bendrovė nelaiko LR Susisiekimo ministerijos
kontroliuojamų įmonių reikšmingą įtaką turinčioms, nes tarp šių įmonių nėra didelės ekonominės integracijos.
Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.
23. Pobalansiniai įvykiai
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių pobalansinių įvykių, kurie
turėtų įtakos finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti atskleisti.
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2018-04-16

26

