NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRAUDUVA“ AKCININKAMS

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „GRAUDUVA“ (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita,
nuosavo kapitalo ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės
2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų
surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima
finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos
informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba
mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę,
ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų,
tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu
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Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)
Eil. Nr.

Straipsniai

A.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS

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.
4.3.

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 įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

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.

ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai
PER VIENUS 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
TURTO IŠ VISO

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta
Praėjęs
Pastabos
Ataskaitinis
ataskaitinis
Nr.
laikotarpis
laikotarpis

3.2

3.3

155042

134938

443

697

443

697

154599

134241

99227

104308

43427
11945
-

15996
13937
-

-

-

-

118184

100312

3.5

15169
584

15726
223

3.5

12925

15503

3.6
3.7

1660
1451
454

506
506

997
-

-

3.8

101564

84080

3.9

775

184

274001

235434

11. Kitos išmokos

10. Dividendai

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio
ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
924

-

-

-

Ilgalaikio
Finansinio
materialio-jo
turto
turto

Perkainojimo rezervas

1502

1502

Privalomasis
arba atsargos
(rezervinis)
kapitalas

Savoms
akcijoms
įsigyti

-

Įstatymo numatyti rezervai

12138

12138

Kiti
rezervai

(884)

15550

8643

8643

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

165675

Iš viso

-

(884)

15550

-

-

-

-

165675

142468

Savos
akcijos (–)

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

924

Akcijų
priedai

Eurai
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(Tvirtinimo žyma)

-

142468

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

2017m. kovo 20d. Nr. 16/09
(ataskaitos sudarymo data)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

J. Basanavičiaus g. 75, Panevėžys, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

2016-01-01-2016-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

UAB "Grauduva" 247737020
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

UAB „GRAUDUVA”
2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. kovo 20 d.
I.

BENDROJI DALIS

UAB „GRAUDUVA” (toliau Bendrovė) įregistruota
1993 m. spalio mėn. 4 d. Įmonės
kodas 247737020, buveinės adresas – J. Basanavičiaus g. 75, Panevėžys. Duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras” Juridinių asmenų registro Panevėžio filiale.
Bendrovė pagrindinė veikla: laidojimo paslaugų teikimas, laidojimo reikmenų pardavimas.
Bendrovės įstatinis kapitalas 147574 Eur, kuris padalintas į 49193 paprastųjų vardinių 0,30 Eur
nominalios vertės akcijų. Savų akcijų Bendrovė nei laikotarpio pradžioje, nei laikotarpio pabaigoje
neturėjo. Operacijų su savomis akcijomis Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį taip pat nevykdė.
2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkais buvo:
2016 m.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Fiziniai asmenys
Viso:

Turimų akcijų
skaičius (vnt.)
346430
145483
491913

Nuosavybės
dalis (proc.)
70,43
29,57
100,00

2015 m.
Turimų
akcijų
Nuosavybės
skaičius (vnt.)
dalis (proc.)
346430
70,43
145483
29,57
491913
100,00

Bendrovė nepriklauso įmonių grupei, savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų
įmonių neturi.
Bendrovėje vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus sudarė 25 žmonės, per
praėjusius finansinius metus – 29.
Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II.

APSKAITOS POLITIKA

Bendrovė sudaro ir pateikia metines finansines ataskaitas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės ir kt.) bei
Verslo apskaitos standartais.
Nuo 2016.01.01 pasikeitus norminiams aktams, reglamentuojantiems finansinių ataskaitų
sudarymą, buvo pakeistas balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų straipsnių klasifikavimas, pakoreguojant
ir palyginamąją 2015 m. informaciją, lyginant su ankstesniais metais pateiktomis metinėmis finansinėmis
ataskaitomis.
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės
tęsti savo veiklą.
Pagal LR Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatyme nustatytus rodiklius, Bendrovė rengia
vidutinėms įmonėms taikomą finansinių ataskaitų rinkinį, pasirinkusi pildyti pilna balanso forma), pinigų
srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą. Bendrovė rengia metinį pranešimą ir paaiškinamąjį
raštą remiantis LR Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatymu.
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Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos
sudaromos sveiko euro tikslumu.
Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengiant šias
finansines ataskaitas.
2.1. Nematerialusis turtas
Bendrovė išlaidas pripažįsta nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir
visus šiuos pripažinimo požymius:
- pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos;
- turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
- bendrovė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems;
- turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė nei 231,70 Eur.
Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės
sumažėjimą. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į
nustatytus nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius.
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:
Eil.
Nr.
1
2
3
4

Nematerialaus turto grupės pavadinimas
Programinė įranga
Įsigytos teisės
Kitas nematerialusis turtas
Prestižo vertė

Minimali vertė

Amortizacijos
laikotarpis metais
3
3
4
15

231,70
231,70
231,70
231,70

Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo ar sukūrimo,
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.
2.2. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius.
Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jeigu jo:
- tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai;
- pagrįstai tikimasi iš jo gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo vertę;
- turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė nei 231,70 Eur.
Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo kito mėnesio
1 dienos, nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai nurašomas, perleidžiamas ar kitaip
perduodamas.
Bendrovė taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius:
Minimali
vertė

Ilgalaikio turto grupė
Veiklai naudojami pastatai
Gyvenamieji namai
Kiti anksčiau neišvardyti pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Lengvieji automobiliai:

231,70
231,70
231,70
231,70

2

Metodas
tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis

Normatyvas
metais
(finansinėje
apskaitoje)
60
20
15
5
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Minimali
vertė

Ilgalaikio turto grupė
1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai,
vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms
teikti – ne senesni kaip 5 metų
2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų
3) kiti lengvieji automobiliai
Kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Mašinos ir įrengimai
Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai,
jų tinklai ir įranga)

231,70

tiesinis

Normatyvas
metais
(finansinėje
apskaitoje)
4

231,70
231,70
231,70
231,70
231,70
231,70
231,70

tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis

8
10
4
8
5
6
4

Metodas

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas
atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.
Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo
laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei ilgalaikio materialiojo turto
rekonstravimas ar remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina turto naudingo
tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai - iš anksto už ilgalaikį
materialųjį turtą sumokėta suma, pagal panaudos ir veiklos nuomos sutartį naudojamo turto
rekonstrukcijos ir kitų jo pagerinimo darbų ir iki metų pabaigos nebaigto statyti (gaminti) ilgalaikio turto
vertė, taip pat sumokėti avansai, susiję su ilgalaikio turto statyba (gamyba).
Jei ilgalaikis materialusis turtas nurašomas nevisiškai nudėvėtas, nenudėvėta suma pripažįstama
ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto nurašymo.
Pelnas arba nuostoliai, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų
atimant parduoto turto likutinę vertę bei visas su perleidimu susijusias sąnaudas. Perleidus ilgalaikį
materialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas.
2.3. Finansinis turtas
Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo/pardavimo dieną. Iš pradžių
investicijos yra apskaitomos įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo tikrajai vertei, įtraukiant
sandorio sudarymo sąnaudas. Investicijos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, iš kurios
atimama nuvertėjimo suma. Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomi tik dividendai ar kitos
tiesioginės išmokos, gautos paskirsčius dukterinės įmonės pelną.
2.4. Atsargos
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos įsigijimo savikaina arba
grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė. Nustatant įsigijimo savikainą, prie sumokėtos
(mokėtinos) sumos pridedamos tiesioginės, su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas
nuolat apskaitomų atsargų būdas, parduotų atsargų savikaina įvertinama FIFO metodu. Grynoji galimo
realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas
gamybos užbaigimo bei galimas pardavimo išlaidas. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra
nurašomos.
2.4. Gautinos sumos
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Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės
gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos ir suteiktos
paskolos – diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės
atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip
skirtumas tarp turto balansinės vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų, taikant
apskaičiuotąją palūkanų normą, vertės.
2.5. Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose bei 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.
2.6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

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.
Sukauptos pajamos – tai per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius Bendrovės
uždirbtomis pajamomis pripažintos sumos, dėl kurių skolininkas prisiima įsipareigojimą sumokėti
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais už Bendrovės per tam tikrą laikotarpį teikiamas tęstinio
pobūdžio paslaugas, už kurias uždirbtos pajamos kaupiamos tolygiai arba atsižvelgiant į paslaugų
įvykdymo lygį
2.7. Nuosavas kapitalas
Nuosavam kapitalui priskiriama:
- apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
- akcijų priedai;
- savos akcijos (-);
- privalomasis rezervas;
- rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- nepaskirstytasis penas (nuostoliai).
Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominali vertė.
Privalomasis rezervas yra sudaromas iš paskirstytino pelno ir naudojamas nuostoliams padengti.
Jei privalomojo rezervo suma yra mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į privalomąjį rezervą
yra privalomi ir negali būti mažesni, kaip 1/20 ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno arba tokie, kurie
leistų pasiekti 1/10 įstatinio kapitalo privalomojo rezervo dydį.
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)– Bendrovės sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas arba patirti,
bet dar nepadengti nuostoliai. Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas
(mažinamas), registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos keitimo rezultatą. Pelno
paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą paskirstyti
pelną.
2.8. Dotacijos
Dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip
įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacijų grupei priskiriamas ir nemokamai gautas
turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinėse ataskaitose pripažįstama panaudota dalimis tiek,
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kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs turtas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje mažinamas atitinkamų
sąnaudų straipsnis.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms
kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos
dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstama panaudota
dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų,
kurioms kompensuoti skirta dotacija.
Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilutėje „Dotacijos, subsidijos“.
2.9. Atidėjiniai
Atidėjiniai apskaitomi tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą
ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys
ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieno balanso
sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų
laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjinio suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui
padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusį
laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos.
2.10. Mokėtinos sumos
Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Bendrovė įgyja prievoles,
kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.
Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstamos.
Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis ar pajamomis.
Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos sudaryta finansavimo
sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis.
Lizingas (finansinė nuoma)
Bendrovė apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertės yra lygios
nuomojamo turto tikrajai vertei finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos
mokėjimų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė.
Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to, dėl finansinės
nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos finansinės sąnaudos. Nusidėvėjimo skaičiavimo
tvarka finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas
negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei, pagal lizingo sutartį, sutarties laikotarpiui
pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Bendrovei.
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra finansinė nuoma, bet koks
pardavimo pelnas, viršijantis apskaitinę vertę, nėra iš karto pripažįstamas pajamomis. Jis yra atidedamas
ir amortizuojamas per finansinės nuomos laikotarpį.
Veiklos nuoma
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui,
yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos tiesiniu
metodu per nuomos laikotarpį.
Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų
sumažėjimas per nuomos laikotarpį tiesiniu metodu.
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Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad
sandoris yra sudarytas tikrąja verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo
kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus,
kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie
atidedami ir amortizuojami proporcingai nuomos įmokomis per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti.
Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra atidedama ir
amortizuojama per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti.
2.11. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptos sąnaudos – tai per ataskaitinį ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais už gautas
tęstines paslaugas Bendrovės sąnaudomis tolygiai pripažintos sumos, dėl kurių ji prisiėmė
įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.
2.12. 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. Turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, balanse įvertinamas
eurais, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti
eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose
straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis
arba sąnaudomis.
2.13. Pajamos
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.
Paslaugų, kurios pagal sutartį teikiamos ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį, teikimo pajamos yra
proporcingai paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.
2.14. Sąnaudos
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.
2.15. Pelno mokestis
Pelno mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymais. Įmonei
taikomas standartinis pelno mokesčio tarifas yra 15 proc.
Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus mokestinius nuostolius, kurie
susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuostoliai iš
vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir
dengiami tik su pelnu iš tokio paties pobūdžio sandorių.
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Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi
laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę
įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus
taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į
mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti balanso datą.
Atidėtojo mokesčio Bendrovė neskaičiuoja.
2.16. Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita nesudaroma.

2.17. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam
tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei
neapibrėžtumų atskleidimą. Finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima
nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo įvertinimus. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas,
naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse
ataskaitose, kai bus nustatytas.
2.18. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys
ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
2.19. Po ataskaitiniai įvykiai
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo
dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra
koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
2.20. Tarpusavio užskaitos
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra sudengiami,
išskyrus atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas specifiškai tokio sudengimo reikalauja.
Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaičiai buvo pakoreguoti, kad atitiktų einamųjų metų pateikimo
pokyčius.

III.
3.1.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimas
2016 m. apskaitos politikoje nebuvo reikšmingų pokyčių.
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3.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai

Plėtros
darbai

Programinė
įranga

Koncesijos,
patentai,
licencijos ir
pan. *

Kitas nematerialusis turtas *

Iš viso

a) ĮSIGIJIMO SAVIKAINA
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
760
760
pabaigoje
- turto įsigijimas
- parduotas turtas (-)
- nurašytas turtas (-)
- perklasifikavimai +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
760
760
b) AMORTIZACIJA
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
63
63
pabaigoje
- amortizacija per metus
254
254
- parduoto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perklasifikavimai +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
317
317
c) VERTĖS SUMAŽĖJIMAS
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- vertės sumažėjimas
- parduoto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perklasifikavimai +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
d) LIKUTINĖ VERTĖ (a)-(b)-(c)
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio
697
697
laikotarpio pabaigoje
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
443
443
pabaigoje
*- nuo 2016.01.01 pasikeitus norminiams aktams, reglamentuojantiems finansinių ataskaitų sudarymą, buvo pakeistas
straipsnių klasifikavimas, pakoreguojant ir palyginamąją informaciją, lyginant su ankstesniais metais pateiktomis
metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma parodyta Pelno (nuostolių) ataskaitos
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.
Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo ilgalaikio nematerialaus turto įmonėje nėra.
3.3. Ilgalaikis materialusis turtas
Bendrovės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2016 m. sudaro 13965 eurų. Dalis šios sumos
(4489 eurų) yra įtraukta į Bendrąsias ir administracines sąnaudas, kita dalis (9476 tūkst.eurų) sudaro
pardavimo savikainą. 2016 metasi „kitas materialus turtas“ 1953Eur perkeltas į „kitų įrengimų“ grupę.
Per 2016m. nurašyta ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina -8159 Eur. Nurašyta nusidėvėjimo
suma sudarė -7387 Eur: -6330 Eur iš Bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir -557 Eur (-1057
nusidėvėjimas +500 perkeltas nusidėvėjimas kito materialaus turto) iš pardavimo savikainos.
Nusidėvėjusio bet naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 2016.12.31 d. sudarė 12543
Eur (2015.12.31 d. – 10627 Eur).
Bendrovė kredito sutarčių, įkeisto ilgalaikio turto neturi.
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a) ĮSIGIJIMO SAVIKAINA
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- turto įsigijimas
- nurašytas, parduotas turtas (-)
- perklasifikavimai +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
b) NUSIDĖVĖJIMAS
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- nusidėvėjimas per metus
- parduoto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perklasifikavimai +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
c) PERKAINOJIMAS
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- vertės padidėjimas (sumažėjimas)
- parduoto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perklasifikavimai +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
d) NUVERTĖJIMAS
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- vertės sumažėjimas
- parduoto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perklasifikavimai +/(-)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
e) LIKUTINĖ VERTĖ

253148

38225

Kitas materialus turtas

Kiti įrenginiai, prietaisai ir
įrankiai *

Transporto priemonės

Mašinos ir įranga

Pastatai ir statiniai

Rodikliai

Žemė
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Iš viso

41704

333077

32598
-7102

2497
-1057

253148

63721

43144

35095
-8159
0
360013

148840

22229

27767

198836

5081

4395

4489

13965

-1057

-7387

31199

205414

-6330
153921

20294

104308

15996

(a)-(b)+(c)-(d)
Likutinė vertė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

13937

134241
0

99227

43427

11945

154599

3.4. Finansinis turtas
Bendrovės finansinio turto neturi.
3.5. Atsargos

Rodikliai
a) Atsargų įsigijimo savikaina
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vertės
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (a) - (b)

Žaliavos,
medžiagos ir
komplektavimo
detalės

Nebaigta
produkcija
ir vykdomi
darbai

Produkcija

Pirktos
prekės,
skirtos
perparduoti

Ilgalaikis
materialusis
turtas,
skirtas
parduoti

Iš viso

223
584

15503
12925

15726
13509

584

12925

13509
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Atsargų vertės sumažėjimo dėl nukainojimo ir jo panaikinimo sumos parodytos pelno (nuostolių)
ataskaitos Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.
3.6. Sumokėti avansai
Rodikliai

Ataskaitinis
laikotarpis

Sumokėti avansai tiekėjams už prekes ir paslaugas
Iš viso:

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
1660
1660

3.7. Per vienerius metus gautinos sumos
Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

Pirkėjų skolos įsigijimo savikaina
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (-)
Pirkėjų skolos grynąja verte
Kitos gautinos sumos:
Iš jų:
Grąžintinas PVM
Avansu sumokėtas PM

454

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
506

997
997
IŠ VISO:

1451

506

Bendrovėje pirkėjų įsiskolinimai suderinti.
3.8. Pinigai ir jų ekvivalentai
Rodikliai

Ataskaitinis laikotarpis

Pinigai banke
Pinigai kasoje
Pinigai atsiskaitymai kortelėmis

96869
3807
888
101564

Iš viso:

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
82955
1125
84080

3.9. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Rodikliai

Ataskaitinis laikotarpis

Būsimų laikotarpių sąnaudos
Iš jų:
CA, turto ir verslo rizikų draudimas
Prenumerata
Sukauptos pajamos
Sukauptos pajamos (asocijuotų įmonių)
Iš viso:

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

666
109

139
45

775

184

3.10. Įstatinis kapitalas

Rodikliai
1. Akcijų rūšys
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos

Akcijų
skaičius
491913

10

Suma
2015.12.31
(Eur)
147574

Suma
2016.12.31
(Eur)
147574

Nominalioji
vertė 1 akcijos
(Eur)
0,30
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1.5. Kitos akcijos
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas
3. Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

346430

103929

103929

0,30

3.11 Rezervai
Perkainojimo rezervas
Perkainojimo rezervo Bendrovė neturėjo.
Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šis rezervas gali
būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5
proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, kol rezervas pasieks 10
proc. įstatinio kapitalo. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo suformavusi privalomojo rezervo 1649
Eur. Per 2016 metus privalomasis rezervas padidintas iki 2426 Eur.
Paskirstytini rezervai
Paskirstytini rezervai formuojami pagal metinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno
paskirstymo ir yra numatyti Bendrovės įstatuose. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų
susirinkimo patvirtintiems tikslams. 2016m. gruodžio 31d. paskirstytini rezervai sudaro 23143 Eur.
3.12 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Siūlomas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas pateiktas lentelėje:
Straipsniai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Paskirti tarpiniai dividendai, tvirtinant 2016 m. tarpines finansines ataskaitas
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
į įstatymo numatytus rezervus
į kitus rezervus
dividendai
kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Suma (Eur)
2466
47271
49737

12331

37406

Nepaskirstytasis pelnas bus skirstomas visuotinio akcininkų metu.
3.13 Dotacijos, subsidijos
Per 2016 metus Bendrovė buvo pasirašiusi su Panevėžio teritorine darbo birža „Įdarbinimo
subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo“ sutartį dėl bedarbio įdarbinimo nuo 2016 m. kovo 3 d. –
2016 m. rugpjūčio 31 d. Pagal sutartį Panevėžio teritorinė darbo birža įsipareigojo pervesti bendrovei 50
proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti ir tai sudarė 1643 Eur. Visa subsidija panaudota
per 2016m. sumažinusi administracines darbo užmokesčio sąnaudas ir 2016m. gruodžio 31d. subsidijų
likučio nėra.
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3.14 Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai
2016 metų sausio 1 d. įmonės įsipareigojimai sudarė 54906 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įmonė
sumažino mokėtinas 3785 Eur, ir metų pabaigai mokėtinos sumos siekė 51121 Eur. 2016 m. gruodžio
31d. didžiausia dalį įsipareigojimų sudaro su darbo santykiais susijusios sumos, tai: 14373 - mokėtinas
darbo užmokestis, 2826 – gyventojų pajamų mokestis, 9476 – mokėtinos socialinio draudimo įmokos, 46
Eur – įmokos į garantinį fondą, 169 Eur išskaitymai iš darbuotojų pagal vykdomus raštus ir atostogų
rezervas 11049 Eur. Visos kitos mokėtinos sumos išskaidytos pagal mokėjimo rūšis detalizuotos lentelėje:
Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos
Per vienerius
metus praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
5309
4171
1803
2264
26890
26370
11049
11567
6015
1533
0
8707
20
19
19
261
16
14
51121
54906

Per vienerius
finansinius metus
ataskaitinio
laikotarpis

Pirkėjų gauti avansai (išankstinės sutartys)
Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukaupti atostoginių įsipareigojimai
Pelno mokestis
Mokėtinas PVM
Aplinkos teršimo mokestis
Dividendai
Kt. mokėtinos sumos
Iš viso:

3.15 Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina
Bendrovės veikla skirstoma pagal žemiau pateiktas veiklos grupes:
Ataskaitinis laikotarpis
Rodikliai

Pajamos
679588

Pardavimo pajamos

Savikaina
(-)
-453447

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendrasis
pelnas
226141

Pajamos
552689

Savikaina
(-)
-390001

Bendrasis
pelnas
162688

Iš viso:

Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Ataskaitinis
laikotarpis

Rodikliai
Bendrosios ir administracinės sąnaudos (-):
Pastatų remonto sąnaudos
Darbo užmokestis ir su juo susiję išlaidos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija
Komunalinių paslaugų sąnaudos
Automobilių eksploatacijos sąnaudos
Reprezentacinės sąnaudos leidžiami atsk.
Neatskaitomo PVM sąnaudos
Žemės nuomos mokestis
Taršos mokestis
Parama
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo (abejotinų skolų) sąnaudos
Pirkėjų skolų vertės nurašymo (beviltiškų skolų) sąnaudos
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
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-171546
-21961
-111934
-4742
-12888
-3775

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
-145204
-15388
-109230
-63

-2095
-20

-12008
-3594
-39
-41
-2095
-19

-14131

-2727
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3.16 Kitos veiklos rezultatai
Kitos veiklos pajamas bendrovėje sudaro pajamos iš fizinių asmenų ateinančių teikti fotografavimo
ir ritualinių giedojimo, grojimo paslaugas.
2016m. kovo mėnesį buvo nurašytas ir parduotas ilgalaikis materialus turtas (automobilis) už 247
Eur, kurio įsigijimo savikaina 7101 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas 6330 Eur, o likutis 524 Eur nurašytas į
ilgalaikio turto perleidimo nuostolį.
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Rodikliai
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas
Veiklai nebūdingų atsargų pardavimo pajamos
Gautos kompensacijų sumos, viršijančios patirtus nuostolius
Kitos pajamos
Ilgalaikio turto pardavimo nuostoliai (-)
Veiklai nebūdingų atsargų pardavimo savikaina (-)
Kitos sąnaudos (-)
Iš viso:

1521
-524

984

997

984

3.17 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai
2015m. keičiant valiutą į eurus, įstatinis kapitalas sudarė 142468 Eur. Paprastas vardines akcijas
491913 padauginus iš 0,29 Eur (anksčiau buvo 1 akcija 1 Lt) susidarė 142655 Eur. Valiutų konvertavimo
metų susidarė -187 Eur valiutos pasikeitimo įtaka, kuri atspindėta Pelno nuostolio ataskaitoje „Palūkanų
ir kitos panašios sąnaudų“ straipsnyje.
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Rodikliai
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (-)
Palūkanų (t.t. ir patron.bei asoc.) sąnaudos (-)
Lizingo palūkanų sąnaudos (-)
Valiutų kursų pokyčio nuostoliai (-)
Nuostoliai dėl investicijų tikrosios vertės sumažėjimo (-)
Baudos ir delspinigiai (-)
Iš viso:

-187

-187

3.18 Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis
Mokėtino pelno mokesčio apskaičiavimas:
Eil.Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rodikliai

Tarifas

Pelnas prieš mokesčius
Laikinieji skirtumai:
Atostoginių kaupinių Sodros ir garantinio f.(pokytis)
Neleidžiami atskaitymai
Reprezentacinės sąnaudos neleidžiami atskaitymai
Kiti laikinieji skirtumai
Laikinųjų skirtumų iš viso
Apmokestinamosios pajamos
Ataskaitinių metų mokėtinas pelno mokestis
Sumokėta avansu (-)
Ataskaitinių metų mokėtinas mokestis balanse iš
viso:

13

Ataskaitinis
laikotarpis
55592
-123

15%
15%

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
18281
-138
41
25

6
-117
55475
8321
-2306

-72
18209
2731
-1198

6015

1533
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1. BENDROJI INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas, - 2016 m.
Pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data ir registras
Juridinio asmens kodas
Juridinių asmenų registro tvarkytojas
Įstatinis kapitalas
Buveinės adresas
Telefonas
Elektroninio pašto adresas
Internetinio puslapio adresas

UAB „Grauduva“
Uždara akcinė bendrovė
1993 m. spalio 04 d., juridinių asmenų registras
247737020
VĮ Registrų centras
147573,90 Eur.
J. Basanavičiaus g. 75, LT - 36220 Panevėžys
8-45 432686
info@grauduva.lt
www.grauduva.lt

Bendrovės misija - siekiant išlaidų ekonomijos, investuoti į pastato modernizavimą. Toliau
sėkmingai dirbti ir vystyti verslą tiek paslaugų, tiek prekių sferoje. Stengsimės neatsilikti nuo savo
konkurentų ir būti pranašesniems už juos. Ir toliau teiksime kokybiškas paslaugas už prieinamą
kainą, tuo pačiu darant įtaką ritualinių paslaugų kainoms Panevėžio mieste.
Bendrovės vizija - įgyvendinti galimybę toliau plėstis ir lyderiauti ritualinių paslaugų
rinkoje, visapusiškai patenkinti klientų poreikius, suteikti geresnes darbo sąlygas darbuotojams.
Dėmesys ir pagarba klientams, darbuotojams, aplinkai, tikėjimui ir tradicijoms – tai mūsų esminė
sėkmingo verslo dalis.
1.1. Bendrovės veikla
UAB „Grauduva“ pagrindinis ūkinės veiklos pobūdis - laidojimo paslaugų teikimas,
laidojimo reikmenų pardavimas. Pagrindines pajamas bendrovė gauna teikdama laidojimo
paslaugas, parduodama laidojimo prekes ir reikmenis.
1.

Teikiamos paslaugos: šarvojimo salių, šaldymo patalpų, laidojimo atributikos,

transporto nuoma, mirusiųjų palaikų pristatymas, paruošimas šarvojimui, dokumentų sutvarkymas,
laidotuvių organizavimas, gedulingos muzikos, multimedijos transliavimas, giedojimas, duobių
kasimas, karsto su mirusiojo palaikais nešimas į kapines, kremavimo paslauga, priešlaikinių
sutarčių sudarymas, nekrologų, juostų, laikinų paminklų užrašymas ir pastatymas.
2.

Laidojimo prekių ir reikmenų pardavimas: gedulo rūbų, religinės atributikos, žvakių,

karstų, urnų, laikinų paminklų, floristinių gaminių ir kt.
3

Sėkmingą bendrovės veiklą lemia tai, kad įmonė skiria didelį dėmesį klientų aptarnavimo
kultūrai, naujovėms ir teikia visas paslaugas susijusias su laidotuvėmis. Bendrovės veikla specifinė,
klientai į įmonę kreipiasi nelaimės atveju, patyrę stresą, netekę artimųjų, tad jautrus bendravimas su
klientais yra vienas iš prioritetų.
1.2. Aplinkos įtakojančios veiklą
UAB ,,Grauduva“ vadovaudamasi šiomis vertybėmis – pagarba žmogui, profesionalumas,
pozityvumas, ambicingumas, atsakingumas, jautrumas siekia geresnių veiklos rezultatų ir didina jos
efektyvumą – tobulindama orientavimosi į klientą gebėjimus ir įgūdžius.
Ekonominė aplinka – UAB ,,Grauduva“ didelį dėmesį skiria siūlomų prekių ir paslaugų
asortimentui ir kainai, stengiamasi, kad ji būtų prieinama klientams pagal jų finansines galimybes.
Socialinė aplinka – bendrovėje svarbų vaidmenį vaidina socialinė aplinka, stengiamasi
neprasilenkti su etikos normomis, laikytis tradicijų ir išsaugoti vertybes bei tuo pačiu reguoti į
naujoves ir siūlyti klientams šiuolaikines tendencijas. Skiriamas

dėmesys socialinėms

nusistovėjusioms normoms, maloniam ir kultūringam klientų aptarnavimui.
Teisinė aplinka – UAB „Grauduva“ vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos
vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, bendrovės įstatais, vidaus darbo
tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbuotojų pareiginiais nuostatais.
Technologinė aplinka – skiriamas didelis dėmesys žinių ir gebėjimų tobulinimui. Bendrovė
motyvuoja darbuotojus dalyvauti įvairiuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Bendrovėje dirba kvalifikuoti darbuotojai, savo srities specialistai.
Geografinė aplinka – svarbu tai, kad UAB ,,Grauduva“ įsikūrusi netoli Kristaus Karaliaus
Katedros kapinių.
Ekologinė aplinka – kadangi UAB ,,Grauduva“ teikia laidojimo paslaugas, bendrovė
atitinka higienos normų reikalavimus, turi visas reikiamas licenzijas tokio pobūdžio paslaugoms
teikti.
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2. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
Vertinant 2016 metų bendrovės finansinę veiklą, reikia paminėti, kad išlaikytas svarbiausių
bendrovės finansinių įsipareigojimų tęstinumas. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys išsamią
informaciją apie bendrovės finansinę veiklą, yra 2016 metų balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir
paaiškinamasis raštas. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
Pardavimo pajamos 2016 metais sudarė 679588 Eur. Iš jų prekių pardavimų pajamos 256542 Eur., tai yra 37,75 % visų bendrovės uždirbtų pajamų. Laidojimo paslaugų pajamos sudarė
423046 Eur., t. y. 62,25 % pagrindinės veiklos pajamų. Už naudojimąsi salėmis, giedojimo ir
fotografavimo paslaugoms teikti, pajamos 1521 Eur, tačiau pardavus bendrovės automobilį
Mercedes Benz, valst. Nr. CNH 117, ilgalaikio turto nuostolis sudarė 524 Eur, todėl kitos veiklos
pajamos sumažėjo iki 997 Eur. Bendrovės pagrindinės veiklos pardavimų pajamos 2015 m. –
2016 m. pateiktos 1 paveiksle.

Pardavimų pajamos (Eur.)
679588
552689

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

2015 m.

1

2016 m.

pav. Pagrindinės veiklos pardavimų pajamos 2015 m – 2016 m.

Palyginus su 2015 metais, pardavimų pajamos 2016 metais padidėjo 22,96 %, tai yra
126899 Eur. Bendrovės pelningumo rodikliai pateikti 2 paveiksle.
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Pelningumo rodikliai 2016 m. (Eur.)
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2 pav. Bendrovės pelningumo rodikliai
Visus 2016 metus bendrovė dirbo pelningai, didžiausias pelnas buvo pasiektas spalio mėnesį
ir siekė 61395 Eur.
Pardavimų savikainą 2016 metais sudarė 453447 Eur. Tai bendrovės pagrindinės veiklos
pajamoms uždirbti patirtos sąnaudos: parduotų prekių savikaina, darbuotojų, kurie tiesiogiai dirba
prie paslaugų darbo užmokestis, socialinis draudimas, atostoginių kaupiniai taip pat ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos, tiesiogiai susiję su paslaugų teikimu ir prekių pardavimu. 2016
metais bendrovės veiklos sąnaudos – 171546 Eur. Tai bendrovės sąnaudos reikalingos veiklai ir
pelnui pasiekti: administracijos darbuotojų darbo užmokestis, sodra iš darbdavio lėšų, įmokos į
garantinį fondą, atostoginių kaupiniai, komunalinių patarnavimų sąnaudos, pastato ir transporto
remontas bei kitų įmonių teikiamos paslaugos. Pajamoms uždirbti iš viso patirtos sąnaudos 624993
Eur, uždirbtas tipinės veiklos pelnas sudaro 55592 Eur prieš apmokestinimą. Valstybės biudžetui
pelno mokesčio bendrovė sumokės 8321 Eur, o grynasis nepaskirstytas pelnas siekia 47271 Eur.
2016 metais bendrovė sumokėjo 183520 Eur mokesčių, pridėtinės vertės mokestis – 92135
Eur, kuris sudarė 50,21 % visų sumokėtų mokesčių sumos. Sodrai sumokėta 88697 Eur, tai sudarė
48,33 % visų sumokėtų mokesčių sumos, žemės nuomos mokestis siekė 2095 Eur ir sudarė 1,14 %
visų sumokėtų mokesčių sumos, taršos mokestis – 20 Eur sudarė tik 0,01 % visų sumokėtų
mokesčių sumos, garantinis fondas 573 Eur, 0,31 % visų sumokėtų mokesčių sumos. 2016 metais
sumokėti mokesčiai pateikti 3 paveiksle.
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2016 m. sumokėti mokesčiai (proc.)

60,00%

50,21%

48,33%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

1,14%

0,01%

0,31%

Taršos mokestis

Garantinis fondas

0,00%
Pridėtinės vertės
mokestis

Sodra

Žemės nuomos
mokestis

3 pav. 2016 m. sumokėti mokesčiai
Šarvojimo salių užimtumas 2016 metų mėnesiais (paromis) 1 lentelėje.
1 lentelė. Šarvojimo salių užimtumas, 2016 m.
2016 m.
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Viso:

„Didžioji“

„Mažoji“

„Baltoji“

„Naujoji“

20
18
16
11
18
13
19
16
7
14

20
15
19
21
14
23
26
18
9
16
11
10
202 paras

22

15
9
11
16
8

13
14
179 paros

17
20
15
15
13
21
16
15
10
10
15
189 paros

remontas
remontas

4
17
12
15
13
120 paros

Iš šarvojimo salių užimtumo gautos pajamos be PVM per 2016 metus sudarė 57670 Eur.
.„Didžiosios“ šarvojimo salės pajamos sudarė 17900 Eur arba 31,04 % visų gautų pajamų,
„Mažosios“ – 16160 Eur, sudarė 28,02 % gautų pajamų, „Baltosios“ – 17010 Eur, 29,50 % gautų
pajamų, „Naujosios“ – 6600 Eur, 11,44 % gautų pajamų. 2016 m. šarvojimo salių užimtumas pagal
gautas pajamas pateiktas 4 paveiksle.
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Šarvojimo salių pasiskirstymas pagal gautas pajamas (proc.)
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4 pav. 2016 m. šarvojimo salių užimtumas pagal gautas pajamas
Privalomasis rezervas yra formuojamas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu,
skirstant pelną. 2015 metų likutis nepaskirstyto pelno buvo 2466 Eur. Kaip jau buvo minėta, per
ataskaitinius metus bendrovė uždirbo 47271 Eur. grynojo pelno, todėl iš viso nepaskirstytas pelnas
2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 49737 Eur, ir jis bus skirstomas 2017 m. visuotiniame akcininkų
susirinkime. Bendrovės akcininkams bus pasiūlyta iš nepaskirstyto pelno didinti 12331 Eur
privalomąjį rezervą iki 10 % įstatinio kapitalo 14757 Eur. Per visą bendrovės veiklą privalomasis
rezervas buvo didinamas po 1/20 pelno, kaip to reikalauja Akcinių bendrovių įstatymas, tačiau esant
mažam bendrovės pelnui privalomasis rezervas buvo padidintas tik iki 2426 Eur. Šiais ataskaitiniais
metais uždirbtas didesnis pelnas, tai sudaro galimybę didinti privalomąjį rezervą iki reikiamo 10 %
įstatinio kapitalo.
Bendrovės sukauptomis lėšomis pagal 2016 m. investicinį planą buvo įsigyta turto ir atlikta
darbų už 56597,42 Eur. Įsigytas turtas pateikti 2 lentelėje, atlikti darbai 3 lentelėje.
2 lentelė. 2016 m. įsigytas ilgalaikis turtas
Suma be
PVM
545,45

Data
2016.04.14

Tiekėjas
IĮ Grubinsko įm.

2016.05.30

UAB "Silberauto"

Darbų pavadinimas
Buhalterijos kabineto baldai
Automobilis Mercedes-benz Vito
katafalkas

2016.09.28

UAB "Autobagi"

Automobilio Mercedes-benz įrengimas

5400,00

2016.10.19

UAB "Autobagi"
UAB "Panevėžio
tech.apžiūros centras

Automobilio Mercedes-benz įrengimas

400,00

Automobilio TP technikinė ekspertizė

66,12

Automobilio registravimas ir sutikrinimas

17,38

M1 klasės automobilio techninė apžiūra

15,08

2016.10.25
2016.10.26
2016.10.28

VĮ "Regitra"
UAB "Panevėžio
tech.apžiūros centras

2016.09.27 UAB "Vilpra"
Viso įsigyta ilgalaikio turto:

Kondicionieriai 3 belangiuose kabinetuose
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26700,00

1492,46
34636,49

Komentaras
investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas

3 lentelė: 2016 m. atlikti remonto darbai
Data

Tiekėjas

2016.01.15

Vaidotas Neviera

2016.03.10

2016.06.01

Vaidotas Neviera
UAB "Roplast
Group"
Robertas
Balakauskas

2016.06.30

UAB "Deisva"

2016.07.28
2016.08.16

UAB "Statekas"
UAB "Statekas"

2016.08.16
2016.11.30

UAB "Deisva"
UAB
"Aukštaitijos
ranga"

2016.12.05

UAB "Duanona"

2016.12.05
Viso remonto darbai:

UAB "Deisva"

2016.06.01

Darbų pavadinimas
Patalpų remontas
(Perrengėjo patalpos grindys)
Patalpų remontas
(buhalterijos kabinetas)
Koridoriaus langai
Avarinis nuotekų remontas
Patalpų remontas (Naujoji
salė)
Avariniai santechnikos
remonto darbai
Avarinis stogo sutvarkymas
Patalpų remontas (Naujoji
salė)

Suma be
PVM
250,00
450,00
2000,00
45,00
2366,50

investicinis
planas

523,00
250,00
2430,39

Koridoriaus remontas

4525,89

Šiluminio punkto remontas
Organizatorių kabineto
remontas

4556,00
2996,16
20392,94

2016-03 mėn.

Medžiagos remontui
Sanitarinių patalpų grindų
remontas
Buhalterijos kabineto
remontas

650,26

2016-06 mėn.

Naujosios salės remontas

680,24

2016-08 mėn.
Viso medžiagos remontui:
Viso remonto ir eksploatacijai
sunaudota:

Naujosios salės remontas

50,23
1567,99

2016-01 mėn.

Komentaras
investicinis
planas
investicinis
planas

187,26

investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas

investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas
investicinis
planas

21960,93

2016-11-21 sumokėtas avansas 1659,73 Eur pagal 2016-11-14 sutartį Nr. DEI-16/11/14 už
2016 m. investiciniame plane numatytus lauko apšvietimo darbus.
2015 metais buvo patvirtintas 2016 metų investicinis planas kurio suma 70700 Eur. Pagal
investicinį planą įsigyta ilgalaikio turto ir atlikta remonto darbų už 56597,42 Eur. Neįtrauktų darbų
ir ilgalaikio turto įsigyta už 3363,45 Eur. Iš jų 818 Eur išleista avariniams darbams, nes pastato
instaliacija ir santechnika sena. Likusi neplanuota suma 2545,45 Eur, tai langai koridoriuje 2000
Eur ir 545 Eur buhalterijos kabineto baldai įsigyti vadovaujant Stanislovui Paipolui. Naujosios salės
remontas darytas 2 kartus nes į pirminę sutartį nebuvo įtraukti technologiškai reikalingi atlikti
darbai. Tačiau visumoje sutaupyta 14102,58 Eur pagal tai kas buvo patvirtinta investiciniame 2016
metų plane.
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3. PERSONALAS
Bendrovėje dirbama pagal vidaus darbo tvarkos taisykles. Kiekvieno bendrovės darbuotojo
darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį. Visiems bendrovės darbuotojams
garantuojamas minimalus atlyginimas, kuris mokamas neatsižvelgiant į bendrovės rentabilumą ir
gaunamą pelną. Minimalus bendrovės atlyginimas lygus Lietuvos Respublikos patvirtintam
minimaliam mėnesiniam atlyginimui (MMA). Darbuotojų ir darbdavio susitarimu nustatomas
fiksuotas, konkrečių dydžių darbo užmokestis arba taikoma kita, Lietuvos Respublikos įstatymams
neprieštaraujanti, darbo apmokėjimo forma. Už darbą poilsio arba švenčių dieną mokama ne mažiau
kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui kitą poilsio
dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Tuo atveju, jei darbuotojas dirba daugiau
valandų nei numatyta darbo sutartyje, tai minimas darbas yra apmokamas kaip viršvalandžiai.
Darbo ir poilsio laikas bendrovėje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu
ir kitais galiojančiais teisės aktais.
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 25 darbuotojai (2015 m. gruodžio 31 d. – 29
darbuotojai). Darbuotojų paskirstymas pagal grupes pateiktas 4 lentelėje.
4 lentelė. Darbuotojų paskirstymas pagal grupes
Darbuotojų skaičius 2016 m.

Darbuotojų skaičius 2015 m.

Gruodžio 31 d.

Gruodžio 31 d.

Vadovai

1

1

Specialistai

3

4

Aptarnaujantis personalas

6

7

Darbininkai

15

17

Iš viso:

25

29

2016 m. lyginant su 2015 m. bendrovėje sumažėjo darbuotojų skaičius nuo 29 iki 25
darbuotojų. 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 48 % vyrų ir 52 % moterų.
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2016 m. bendrovės darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pavaizduotas 5
paveiksle.

5 pav. Darbuotojų paskirstymas pagal amžiaus grupes 2016 m.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą pavaizduotas 6 paveiksle.

6 pav. Darbuotojų paskirstymas pagal darbo stažą 2016 m.
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Aukštąjį išsilavinimą įmonėje turėjo 20 % darbuotojų, kurie pavaizduoti 7 paveiksle.

7 pav. Darbuotojų paskirstymas pagal išsilavinimą
Bendrovė didelį dėmesį skiria darbuotojų mokymui, jų kvalifikacijai

bei jos kėlimui.

Darbuotojų kompetencija ir įgūdžiai lemia jų gebėjimą savo darbą atlikti profesionaliai, būti savo
srities ekspertais ir prisidėti prie sėkmingos bendrovės veiklos.
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4. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR VALDYMO ORGANAI
2016 m. bendrovės įstatinis kapitalas buvo 147573,90 Eur. Nominali akcijos vertė 0,30 Eur.,
kas sudarė 491913 paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės pagrindinis akcininkas yra Panevėžio
miesto savivaldybė, ji valdo 70,4 %, akcijų, kita dalis akcijų 29,6 % priklauso fiziniams asmenims.
Panevėžio miesto savivaldybei priklauso 346430 akcijų, 35 fiziniams asmenims – 145483 vnt.
akcijų. Bendrovės akcijų pasiskirstymas pateiktas 8 paveiksle.

8 pav. Bendrovės akcijų pasiskirstymas 2016 m.
Bendrovė 2016 metais savų akcijų nesupirko ir neperleido. Filialų ar atstovybių bendrovė
nėra įsteigusi.
Bendrovės valdymo organai:

Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Stebėtojų taryba ir
Valdyba. Bendrovės Stebėtojų tarybą ir Valdybą sudaro po 3 asmenis. Informacija apie Stebėtojų
tarybos ir Valdybos narius pateikta 6 lentelėje.
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6 lentelė. Informacija apie Stebėtojų Tarybos ir Valdybos narius
Pareigos

Vardas, pavardė

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Vitalija Vasiliauskaitė

Stebėtojų tarybos narys

Rita Servienė

Stebėtojų tarybos narys

Galina Kuzmienė

Valdybos pirmininkas

Rūta Taučikienė

Valdybos narys

Albertas Dragūnas

Valdybos narys

Gražina Raškauskienė

Stebėtojų tarybos ir Valdybos veikla nukreipta bendrovės strateginių klausimų sprendimui.
Kas ketvirtį Valdyba svarsto bendrovės ketvirčio rezultatus.

Svarbūs įvykiai, įvykę finansiniams metams pasibaigus.
2016 m. birželio 8 d. bendrovėje įvyko direktorių kaita.
2016 m. rugpjūčio 23 d. FNTT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Panevėžio apygardos valdybos reikalavimu, perduoti bendrovės buhalterinės apskaitos
dokumentai už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2016-05-31 ikiteisminiam tyrimui.
2016 m. rugpjūčio 31 d. nuspręsta atlikti struktūrinius pertvarkymus bendrovėje –
panaikinti mažiausio efektyvumo pareigybes.
2016 m. rugsėjo 30 d. nutraukta bendrovėje galiojusi kolektyvinė sutartis ir patvirtintos
vidaus darbo tvarkos taisyklės. Šios taisyklės reglamentuoja darbo santykius, darbo ir
poilsio laiką, darbo ir atostogų apmokėjimą, vidaus tvarkos, darbuotojų elgesio
reikalavimus, apibrėžia bendrovės darbuotojų pareigas.
2016 m. siekiant didesnio bendrovės rentabilumo, atsisakyta nepelningų funkcijų –
vainikų pynimo.
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