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Nepriklausomo auditoriaus išvada
UAB Geležinkelio tiesimo centras akcininkams
Sąlyginė nuomonė
Mes atlikome UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų auditą. Įmonės
finansines ataskaitas sudaro:
•
•
•
•
•

2017 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pinigų srautų ataskaita, ir
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, išskyrus skyriaus „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ pastraipoje paminėto dalyko
galimą poveikį, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įmonės 2017 m. gruodžio
31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti
Mes buvome paskirti Įmonės finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. ir
2016 m. gruodžio 31 d., auditoriais 2018 m. sausio 17 d., todėl nedalyvavome inventorizacijoje 2016 m.
gruodžio 31 d. ir negalėjome įsitikinti šių atsargų kiekių teisingumu atlikdami kitas procedūras. Dėl šio
dalyko pateikėme savo sąlyginę nuomonę apie praėjusių metų Įmonės finansines ataskaitas. Kadangi
pradiniai ir galutiniai atsargų likučiai turi įtakos finansiniams veiklos rezultatams ir pinigų srautams, mes
negalėjome nustatyti, ar būtų reikalingi 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. grynojo pelno ir
grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautų koregavimai.
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
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat
laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei
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 sąlyginė nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
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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 neatrodo kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime
reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Kaip apibūdinta skyriuje
„Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“, dėl mūsų paskyrimo Įmonės auditoriais datos nedalyvavome
inventorizacijoje 2016 m. gruodžio 31 d. ir negalėjome įsitikinti šių atsargų kiekių teisingumu tą dieną
atlikdami kitas procedūras. Todėl negalėjome padaryti išvados, ar kita informacija dėl šio dalyko yra
reikšmingai iškraipyta.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais
reikšmingais atžvilgiais:
•

Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų
finansinių ataskaitų duomenis; ir

•

Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą ir
teisingą pateikimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos
Sąjungoje, 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 jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie
gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar
kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis
finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

•

Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,
planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė
nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas,
tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
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galėtume suplanuoti
lgyjame supratimą apie su auditu SUsijUSiaS vidaus kontroles tam, kad
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti
nUomonę apie lmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

o

lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą
susijusių atskleidimų pagrjstumą.

o

Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis
surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas neapibrėžtumas, dėl
kurio gali kilti reikšmingų abeionių dėl Įmonės gebėjimo tęstiveiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks
reikšmrngas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesj j susijusius
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti
SaVo nUomonę. Mūsų išvados yra pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus
išvados datos. Tačiau būsimijvykiai ar sąlygos gali lemti, kad jmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

o

jskaitant atskleidimus, ir tai, ar
Įvertiname bendrą f inansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj,
jvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo
f inansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir
koncepciją.

ir

vadovybės atliktų apskaitinių Vertinimų bei su jais

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti uŽ valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimUs, 1skaitant svarbius vidaus kontrolėS trūkumus, kuriuos
nustatome audito metu.
,,KPMG Baltics", UAB, vardu

u,,M.

Atestuotas auditorius
Vilnius, Lietuvos Respublika
2O1B m. birželio B d'

VILMANTAS KARALIUS

Digitally signed by VILMANTAS KARALIUS
Date: 2018.06.08 16:48:34 +03'00'

5
@20'ls.,KPMG Baltics", UAB. yrē Lietuvos ribotos slsakomybės jmonė ir
nepriklausomŲ KPlMG Imonių nērių, priklaus€nčių svēi@rijos įmonēi
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TURTAS

Pastabos

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2017-12-31

2016-12-31

45

30

45

30

25 137

27 789

Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga

1

Patentai, licencijos, prekių ženklai ir
panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
Žemė
Pastatai ir statiniai

2

4 159

4 412

Mašinos ir įranga

2

14 458

16 039

Transporto priemonės

2

6 218

6 930

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

2

202

322

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

2

100

86

14

1 156

932

26 338

28 750

3

2 215

2 172

Išankstiniai apmokėjimai

3

115

96

Prekybos gautinos sumos

4

2 721

4 176

Gautinos sumos iš susijusių šalių

4

2 637

2 899

Kitos gautinos sumos

5

712

1 162

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
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Investicinis turtas
Finansinis turtas
Investicijos į susijusių šalių ir kitas įmones
Po vienų metų gautinos sumos
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti

Trumpalaikio turto iš viso
TURTO IŠ VISO

76

1 275

8 476

11 780

34 814

40 530
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
1. Bendroji informacija
UAB Geležinkelio tiesimo centras ( toliau vadinama Bendrovė ) yra įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre 2001-12-21, panaikinus AB „Lietuvos geležinkeliai“ struktūrinį padalinį – Lentvario kelių remonto
stotį. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais
teisės aktais bei Bendrovės įstatais.
Pagrindinė buveinė yra Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų r. LT-25112, registracijos kodas 181628163, PVM
mokėtojo registracijos kodas LT816281610. Savo veiklą Bendrovė pradėjo nuo 2002 m. sausio mėn.
UAB Geležinkelio tiesimo centras yra ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas. Bendrovė
priklauso įmonių grupei. Bendrovės patronuojančioji įmonė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“, kodas 10053842,
buveinė Mindaugo g. 12/14, Vilnius.
Vykdant akcininko sprendimus 2010-11-30 UAB Geležinkelio tiesimo centras bei UAB „Gelmagis“ buvo
reorganizuotos jas jungiant prijungimo būdu. 2017-09-22 prijungta UAB „Geležinkelių projektavimas“ prie UAB
Geležinkelio tiesimo centras.
2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys yra pateikti po reorganizavimo, o 2016 m. gruodžio 31 d. yra pateikti tik
UAB Geležinkelio tiesimo centras palyginamieji skaičiai. Be to, pelno (nuostolių) ataskaitoje duomenys už 2017 m.
yra pateikiami po reorganizavimo. 2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje yra pateikti tik UAB
Geležinkelio tiesimo centras palyginamieji skaičiai. Todėl šiose ataskaitose pateikiama finansinė informacija gali
būti nepalyginama.
Reorganizavimas buvo vykdomas remiantis Bendrovių valdymo patvirtintomis reorganizavimo sąlygomis. UAB
Geležinkelio tiesimo centras po reorganizavimo perėmė visą UAB „Geležinkelių projektavimas“ turtą teises ir
pareigas, ir tęsia savo veiklą, nekeisdama apskaitos politikos. Reorganizavimas vyko prijungimo būdu,
balansinėmis vertėmis.
Prijungimo momentu UAB „Geležinkelių projektavimas“ balansiniai likučiai buvo:
Balanso straipsnis
Ilgalaikis turtas

Likutis 2017.09.22
147

Trumpalaikis turtas

503

Nuosavas kapitalas

(575)

Trumpalaikiai įsipareigojimai

1 225

Bendrovės pagrindinė veikla – geležinkelio kelių tiesimas, geležinkelių transporto mašinų remontas, teikiamų
paslaugų kokybės pagal norminius dokumentus bei jų teikimo nepertraukiamumo užtikrinimas, geležinkelių
transporto objektų statyba, plėtimas ir modernizacija, saugus jų eksploatavimas.
2017 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo AB „Lietuvos geležinkeliai“.
2017 m. gruodžio 31 d. UAB Geležinkelio tiesimo centras įstatinį kapitalą sudarė 83 229 paprastosios akcijos, kurių
kiekvienos nominali vertė buvo 289,62 EUR. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 24 105 tūkst. EUR.
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 438 darbuotojai (2016 m. gruodžio
31 d. 454 darbuotojai).
2.

Svarbios apskaitos politikos priemonės

Bendrovė taiko vadovo įsakymu patvirtintą finansinės apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis visais galiojančiais
Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais priimtais taikyti Europos sąjungoje (TFAS), Tarptautiniais
apskaitos standartais (TAS) ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) arba buvusio
Nuolatinio aiškinimo komiteto (NAK) parengtais aiškinimais (visa tai telpa į sąvoką TFAS), atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos tvarką reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Bendrovės
apskaitos politika parengta vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitos politikos pagrindu, atsižvelgiant į
visus galiojančius TFAS reikalavimus.
Ataskaitų rengimo pagrindas. Šios Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal visus ataskaitų rengimo dieną
galiojančius TFAS reikalavimus – taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą, su atliktais pakeitimais (pirminio
pripažinimo metu finansinės priemonės pripažįstamos tikrąja verte bei parduoti skirto finansinio turto ir finansinių
priemonių perkainojimo tikrąja verte, kurių pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais). Pagrindinės apskaitos
politikos nuostatos, taikytos rengiant šią Bendrovės finansinę ataskaitą, pateiktos toliau. Minėta politika taikyta visiems
ataskaitoje pateiktiems ataskaitiniams laikotarpiams, nebent nurodyta kitaip.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
2.

Svarbios apskaitos politikos priemonės (tęsinys)

Ataskaitų rengimo pagrindas (tęsinys)
Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, skaičiai
tarp lentelių gali nesutapti dėl apvalinimo. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės 2017 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas, yra šie:
Įmonės principas. Šis principas reiškia, kad Bendrovė yra atskiras apskaitos vienetas ir buhalterinėje apskaitoje
registruojamas bei finansinių ataskaitų rinkinyje atspindimas tik Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas, kiti
įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai. Trečiųjų asmenų turtas apskaitomas nebalansinėse
sąskaitose, informacijos tikslais atskleidžiamas aiškinamajame rašte.
Siekiant parengti finansinę ataskaitą pagal TFAS reikalavimus, būtina naudoti tam tikrus svarbius apskaitinius
vertinimus prielaidoms, kurios darė įtaką apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusiems skaičiams. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais
veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų
likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra nuolat peržiūrimi
ir remiasi istorine patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant ateities įvykių, pagrįstų esamomis aplinkybėmis, lūkesčiais.
Veiklos tęstinumas. Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal Vadovybės daromą prielaidą, kad Bendrovė tęs
savo veiklą.
Piniginio mato principas. Piniginio mato principas – visas Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
finansinėse ataskaitose išreiškiami pinigais. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sudaromi naudojant eurą,
o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais ir
suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų). Papildoma informacija kaupiama ir įvairiais natūriniais mato
vienetais. Ši informacija detaliai pateikiama metiniame pranešime ir strateginio plano vykdymo ataskaitoje.
Užsienio valiuta. Sandoriai užsienio valiuta įvertinami funkcine valiuta sandorių metu galiojančiais valiutos keitimo
kursais. Piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai užsienio valiuta pervertinami funkcine valiuta finansinės būklės
ataskaitos sudarymo dieną Europos Centrinio Banko nustatytais ir paskelbtais orientaciniais valiutos keitimo kursais
arba Lietuvos banko skelbiamu orientaciniu euro ir užsienio valiutos santykiu tais atvejais, kai orientacinio euro ir
užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia. Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko
paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutos santykiai taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po
jų paskelbimo. Valiutos kurso pasikeitimo teigiama arba neigiama įtaka apskaitoma kaip pelnas arba nuostoliai
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai, kurie denominuoti užsienio
valiuta ir įvertinami tikrąja verte, pervertinami funkcine valiuta tikrosios vertės nustatymo dieną galiojančiais valiutos
keitimo kursais. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai, kurie denominuoti užsienio valiuta ir įvertinami savikaina,
įvertinami funkcine valiuta turto ir įsipareigojimų pripažinimo finansinės būklės ataskaitos dieną galiojančiais
valiutos keitimo kursais. Valiutos kurso pasikeitimo teigiama arba neigiama įtaka apskaitoma kaip pelnas arba
nuostoliai Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Kaupimo principas. Bendrovė ūkines operacijas ir įvykius apskaitoje registruoja tada, kai jie atsiranda, ir pateikia
tų laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Pagal kaupimo principą
pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiantį į pinigų gavimo laiką. Sąnaudos apskaitoje
registruojamos tada, kai jos patiriamos tų pajamų uždirbimui, neatsižvelgiant į pinigų sumokėjimo laiką.
Palyginimo principas. Bendrovė pajamas, uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį, sieja su sąnaudomis, patirtomis
uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos parengiamos taip, kad finansinės informacijos vartotojai galėtų
palyginti jas su kitų ataskaitinių laikotarpių finansiniais duomenimis, taip pat ir kitų įmonių pateikiama informacija
bei galėtų teisingai įvertinti Bendrovės finansinės būklės pokyčius. Rengiant finansines ataskaitas, patikrinami visi
subjektyvūs apskaitiniai įvertinimai. Bendrovės vadovybė įsitikina, kad finansinės ataskaitos yra patikimos ir
neutralios, t. y. turtas ir pajamos parodyti ne didesne (mažesne), o įsipareigojimai ir sąnaudos – ne mažesne
(didesne) verte. Tai tinkamiausiai įvertinama atliekant metinę inventorizaciją.
Atsargumo principas. Neaiškumai ar neapibrėžtumai, su kuriais Bendrovėje susiduriama, apdairiai pripažįstami
finansinėse ataskaitose, kur atskleidžiama jų esmė ir apimtis. Bendrovė pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
vadovaujantis turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta
arba sumažinta. Rengdama finansines ataskaitas, Bendrovė patikrina visus subjektyvius įvertinimus ypatingai
atkreipdama dėmesį į tai, kad turtas ar pajamos nebūtų parodyti didesne verte nei iš tikrųjų yra, o įsipareigojimai ar
sąnaudos nebūtų mažesni nei yra iš tikrųjų.
Neutralumo principas. Finansinėse ataskaitose pateikiama objektyvi ir nešališka informacija, ji neturi paveikti
finansinių ataskaitų informacijos vartotojų, kad jie priimtų nepagrįstai palankius Bendrovei sprendimus, ir neturi būti
siekiama iš anksto numatyto rezultato.
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Turinio svarbos principas. Atvaizduojant ūkines operacijas ir įvykius, Bendrovė didžiausią dėmesį kreipia į jų
turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik į formalius pateikimo reikalavimus.
Informacijos reikšmingumas ir sujungimas. Informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas
gali turėti įtakos finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. Informacijos, pateikiamos
finansinėse ataskaitose, reikšmingumas nustatomas kiekvienu atveju atskirai. Nustatant informacijos
reikšmingumą, ji vertinama ne tik kiekybiniu požiūriu, bet vertinamas ir jos turinys. Priimant sprendimą, bet kuris
kriterijus gali turėti lemiamos įtakos. Kiekvienas reikšmingas straipsnis finansinėse ataskaitose pateikiamas atskirai.
Įprastiniu atveju Bendrovė reikšmingumui įvertinti taiko šiuos du kriterijus. Jei Bendrovės ataskaitinių metų
rezultatas yra pakankamai teigiamas, taikomas pelno prieš apmokestinimą reikšmingumo kriterijus. Jei Bendrovės
ataskaitinių metų rezultatas būtų artimas nuliui arba neigiamas (Bendrovė patiria nuostolių), reikšmingumo
kriterijumi yra laikomas procentas nuo pagrindinės veiklos pajamų. Nereikšmingos sumos gali būti sujungiamos su
panašaus pobūdžio ar paskirties sumomis ir atskirai neteikiamos.
Tarpusavio užskaita. Turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neužskaitomi. Bendrovė pajamas ir sąnaudas
finansinėse ataskaitose pateikia atskirai.
Suprantamumas. Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama taip, kad būtų suprantama jos naudotojams.
Tačiau ataskaitos rengiamos vadovaujantis prielaida, kad jų naudotojai turi pakankamai žinių apie ūkinę ir
ekonominę veiklą bei apskaitą, be to, jie pasirengę analizuoti pateiktą informaciją su reikiamu kruopštumu. Ši
nuostata reiškia, kad ekonominiams sprendimams priimti svarbi informacija apie sudėtingus dalykus nebuvo išimta
iš finansinių ataskaitų tik todėl, kad tam tikriems naudotojams ją gali būti sunku suprasti.
Neišvestinės finansinės priemonės. Neišvestinės finansinės priemonės apima pirkėjų įsiskolinimą ir kitas
gautinas sumas, grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, paskolas, finansines skolas, skolas tiekėjams ir
kitas mokėtinas sumas.
Neišvestinės finansinės priemonės iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, įtraukiant (išskyrus priemones tikrąja verte
pelne (nuostoliuose)) visas tiesiogiai priskirtinas sandorio sąnaudas. Po pirminio pripažinimo neišvestinės
finansinės priemonės yra įvertinamos taip, kaip nurodyta toliau.
Finansinės priemonės apskaitoje pripažįstamos sandorio sudarymo dieną. Bendrovė nustoja pripažinti finansinį
turtą, kai baigia galioti sutartinės teisės pinigų srautams iš to turto, arba kai sandorio metu yra perduodamos teisės
gauti sutartus grynųjų pinigų srautus iš to finansinio turto, t. y. visa rizika ir nauda iš finansinio turto nuosavybės yra
perduodamos. Finansinis įsipareigojimas nustojamas pripažinti, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar pasibaigia
jo terminas.
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas ir nėra kotiruojamos aktyvioje rinkoje. Jos yra įtrauktos
į trumpalaikį turtą, išskyrus tas sumas, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių. Po pirminio pripažinimo,
paskolos ir gautinos sumos yra įvertinamos amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos
metodą, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Trumpalaikės gautinos sumos nėra diskontuojamos.
Paskolos, finansinės skolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai, įskaitant prekybos mokėtinas sumas, po pirminio
pripažinimo yra apskaitomi amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Trumpalaikiai
įsipareigojimai nediskontuojami.
Apskaičiuotų palūkanų normos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo amortizuotai
savikainai apskaičiuoti ir palūkanų pajamoms ar sąnaudoms paskirstyti per atitinkamą laikotarpį. Apskaičiuotų
palūkanų norma yra norma, kuri leidžia tiksliai diskontuoti būsimas įplaukas ir mokėjimus grynaisiais pinigais per
numatomą finansinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba, kur galima, per trumpesnį laikotarpį.
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, kurie
apskaitomi tikrąja verte per pelną (nuostolius) neturėjo.
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai priskiriami ilgalaikiam
materialiajam turtui ir yra apskaitomi savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo savikaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius,
kapitalizuotos skolinimosi išlaidos ir visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu eksploatuoti
arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra
apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos pelne (nuostoliuose).
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Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)
Kai nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų atskirų sudėtinių dalių naudingo tarnavimo laikotarpis skiriasi, jos
apskaitomos kaip atskiri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vienetai (komponentai). Sąnaudos, patiriamos
keičiant nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudėtinę dalį, kapitalizuojamos tik tuo atveju, jei iš šios sudėtinės
dalies tikėtina gauti ekonominės naudos ir naujosios sudėtinės dalies savikaina gali būti patikimai įvertinta. Senosios
sudėtinės dalies likutinė vertė nurašoma. Su nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų aptarnavimu susijusios
sąnaudos apskaitomos kaip pelnas arba nuostoliai tuo metu, kai patiriamos.
Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje, Vadovybės nurodymu vertinamas nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų
nuvertėjimas. Pastebėjus nuvertėjimą, nustatoma atsiperkamoji vertė kaip turto tikroji vertė, atėmus pardavimo
išlaidas arba jo naudojimo vertę (tą, kuri didesnė). Balansinė vertė sumažinama iki atsiperkamosios vertės, o
nuvertėjimo nuostolis pripažįstamas Pelno (nuotolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. Ankstesniais metais
pripažinti nuostoliai dėl turto sumažėjusios vertės, prireikus, turi būti panaikinami, jei nustatant naudojamo turto vertę
ar tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas, atsirado pokyčių. Turto vertės sumažėjimas atstatomas ta suma, kuria
padidėja turto atsiperkamoji vertė, tačiau neviršijant turto apskaitinės vertės prieš turto vertės sumažėjimo
apskaitymą, įvertinant priskaičiuotą nusidėvėjimą.
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai po jų pripažinimo turtu turi būti apskaitomi savikaina, atimant bet kokį
sukauptą nusidėvėjimą ir bet kokius turto vertės sumažėjimo nuostolius.
Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės, jei yra tikėtina, kad
Bendrovė gaus ateityje ekonominę naudą iš šių išlaidų, ir jei jas galima patikimai įvertinti. Pakeistos dalies apskaitinė vertė
yra nurašoma. Visos kitos remonto ir eksploatacijos išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo pelnas ar nuostoliai nustatomi lyginant turto pardavimo pajamas
su jo balansine verte ir yra pripažįstami Pelno (nuotolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Nusidėvėjimas. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų straipsnių nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį
nusidėvėjimo metodą, siekiant paskirstyti jų savikainą jų likutinėms vertėms per įvertintą naudingą tarnavimo laiką.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupės
Pastatai

Naudingo tarnavimo laikas
20-50

Statiniai

8-25

Mašinos ir įranga

5-50

Kelių transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai ir įrankiai

4-10
4-9

Turto likvidacinė vertė – nustatyta suma, kurią Bendrovė galėtų gauti pardavus turtą, atimant įvertintas pardavimo
sąnaudas, jei turtas pasiekė numatytą naudingo tarnavimo laiko pabaigą ir būklę tuo metu. Turto likvidacinės vertės
ir naudingas tarnavimo laikas peržiūrimas ir, jei reikia, koreguojamas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Nebaigta statyba. Ji 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
neparuoštas naudoti.
Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą. Bendrovės nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą, nustatomas tikslus
naudingas tarnavimo laikas. Nematerialusis turtas apima kapitalizuotą kompiuterinę programinę įrangą, patentus,
prekių ženklus ir licencijas.
Įsigyta kompiuterinė programinė įranga, licencijos, patentai ir prekių ženklai kapitalizuojami pagal įsigijimo ir jiems
pradėti naudoti patirtas išlaidas. Visos kitos su kompiuterine įranga susietos sąnaudos, pvz., programinės įrangos
priežiūros darbai, pripažįstamos patirtomis sąnaudomis jų susidarymo metu.
Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą per nustatytą naudingą tarnavimo laiką.
Nematerialaus turto tarnavimo laikotarpis yra 3 metai. Amortizacijos laikotarpis turi būti peržiūrimas kiekvienų
finansinių metų pabaigoje.
Bendrovėje naudojamo nematerialiojo turto likvidacinė vertė turi būti laikoma nuliu, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis
įsipareigoja nupirkti turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba yra aktyvioji to turto rinka ir pagal ją gali būti
nustatyta likvidacinė vertė, be to, tikėtina, kad ši rinka egzistuos ir turto naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.
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Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą (tęsinys)
Neamortizuojamo nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas turi būti peržiūrimas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį,
siekiant nustatyti, ar įvykiai ir aplinkybės patvirtina tokį neriboto naudingo tarnavimo laiko įvertinimą. Jeigu ne, neriboto
naudingo tarnavimo laiko įvertinimo keitimas į ribotą turi būti apskaitoje registruojamas kaip apskaitinio įvertinimo keitimas.
Bendrovė tikrina nematerialiojo turto galimą vertės sumažėjimą, lygindama jo atsiperkamąją vertę su balansine verte
kartą per metus arba bet kada, kai tik yra požymių, kad sumažėjo nematerialiojo turto vertė. Esant nematerialiojo
turto vertės sumažėjimui, nematerialiojo turto balansinė vertė sumažinama iki jo tikrosios vertės.
Finansinis turtas. Vadovaujantis TAS 39 „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ finansinis turtas yra
skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte per pelną (nuostolį), finansinį turtą, laikomą iki išpirkimo termino,
suteiktas paskolas ir gautinas sumas bei finansinį turtą, skirtą parduoti. Finansinio turto priskyrimas priklauso nuo
finansinio turto rūšies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo metu.
Finansinio turto klasifikacija. Finansinis turtas skirstomas į toliau nurodytas grupes – (a) paskolos ir gautinos
sumos, (b) galimas parduoti finansinis turtas.
Finansinis turtas apskaitoje atvaizduojamas sandorio sudarymo dieną, kai finansinio turto pirkimas ar pardavimas
vyksta pagal sutartį, kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo atitinkamos rinkos nustatytu terminu. Pirminio
pripažinimo metu finansinis turtas yra įvertinamas tikrąja verte, pridedant, tuo atveju jei investicijos apskaitytos ne
tikrąja verte per pelną (nuostolį), tiesiogines išlaidas, susijusias su sandoriu. Bendrovės finansinis turtas apima
pinigus, iš pirkėjų ir kitas gautinas sumas bei galimą parduoti finansinį turtą ir yra skirstomas į šias dvi grupes: galimo
pardavimo finansinis turtas bei paskolos ir gautinos sumos.
Paskolos ir gautinos sumos. Paskolos ir gautinos sumos, (kurios nėra išvestinė finansinė priemonė) ir kuriomis
neprekiaujama aktyvioje rinkoje, yra finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais.
Po pirminio pripažinimo toks finansinis turtas yra apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų
palūkanų normos metodą (išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pajamų pripažinimas būtų
nereikšmingas), atėmus bet kokį pripažintą vertės sumažėjimo nuostolį, kuris atspindi neatgautinas sumas. Pelnas
arba nuostoliai pripažįstami Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai toks turtas yra nurašomas,
sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas.
Galimas parduoti finansinis turtas. Galimas parduoti finansinis turtas – tai neišvestinis finansinis turtas, priskirtas
galimam parduoti turtui arba nepriskirtas prie paskolų ir gautinų sumų, investicijų laikomų iki išpirkimo ar finansinio
turto, apskaitomo tikrąja verte per Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą. Vadovybė nustato, kaip bus
klasifikuojamos jos investicijos jų įsigijimo metu.
Nerealizuotas pelnas ar nuostolis, atsiradęs dėl galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pokyčių, apskaitomas
tiesiogiai per nuosavybę, išskyrus vertės sumažėjimo nuostolius ir užsienio valiutos keitimo rezultatą. Kai tokio turto
pripažinimas nutraukiamas, visas anksčiau nuosavybėje sukauptas perkainojimo rezultatas iškeliamas į Pelno
(nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalį. Tačiau palūkanos už tokį finansinį turtą,
apskaičiuotos taikant apskaičiuotų palūkanų normą, yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Finansinio
turto apskaita po pirminio pripažinimo priklauso nuo to, kuriai grupei finansinis turtas yra priskirtas.
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas. 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;
- Bendrovė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba:
a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą, arba
b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleidžia šio turto kontrolę.
Kai Bendrovė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia, nei išlaiko su to turto nuosavybe susijusios
rizikos ir naudos ir neperleidžia turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Bendrovė yra vis dar
susijusi. Bendrovės sąsaja su turtu, kuris buvo perleistas kaip garantija, apskaitoma mažesniąja suma iš apskaitinės
turto vertės, ir didžiausios numanomos sumos, kurią Bendrovei gali tekti sumokėti.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. 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.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai (tęsinys)
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai einamosiose sąskaitose, kitos trumpalaikės
labai likvidžios investicijos.
Prekybos ir kitos gautinos sumos. Pirminio pripažinimo metu prekybos ir kitos gautinos sumos pripažįstamos
tikrąja verte, o vėlesniais laikotarpiais vertinamos amortizuota savikaina taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.
Amortizuota savikaina vertinamo finansinio turto vertės sumažėjimas. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo
pripažįstami pelnu arba nuostoliais, jei jie atsirado dėl vieno ar daugiau įvykių („nuostolių įvykių“), atsiradusių po
pirminio finansinio turto vertinimo ir kurie turėjo poveikį patikimai numatomų finansinio turto arba finansinio turto
grupės pinigų srautų sumai ar mokėjimo laikui. Tokiu atveju, jei Bendrovė nustato, kad nėra jokių objektyvių įrodymų
dėl atskirai vertinamo finansinio turto vertės sumažėjimo (nepriklausomai nuo to, ar tas turtas reikšmingas, ar ne),
tuomet Bendrovė tokį turtą įtraukia į finansinio turto grupę su panašia kredito rizika ir galimą vertės sumažėjimą
įvertina bendrai. Pagrindiniai Bendrovės vertinami veiksniai nustatant ar finansinis turtas yra nuvertėjęs – praeities
įsiskolinimai ir užstato tipas, jei tokių yra. Toliau pateikti kriterijai, pagal kuriuos Bendrovė nustato, ar yra objektyvių
įrodymų, kad dėl vertės sumažėjimo buvo patirtas nuostolis:
- bendrovei pateikta kitos sandorio šalies finansinė informacija atskleidžia jos patiriamus finansinius sunkumus;
- kita sandorio šalis svarsto apie bankrotą arba ruošiasi imtis finansinio reorganizavimo priemonių;
- neigiamai pasikeičia kitos sandorio šalies mokumo statusas dėl nacionalinės ar vietinės ekonomikos sąlygų pokyčių,
kurie turi įtakos kitai sandorio šaliai;
- dėl blogėjančių rinkos sąlygų žymiai sumažėja užstato vertė, jei tokia yra.
Bendro vertės sumažėjimo įvertinimo tikslais, finansinis turtas klasifikuojamas panašios kredito rizikos
charakteristikos pagrindu. Pasirinktosios charakteristikos yra svarbios tokio turto grupių numatomiems pinigų
srautams įvertinti. Minėtos charakteristikos parodo skolininkų gebėjimą mokėti visas sumas pagal sutartyje
numatytas sąlygas.
Finansinio turto grupės, bendrai vertinamos dėl vertės sumažėjimo, būsimieji pinigų srautai yra įvertinami pagal
sutartinius turto piniginius srautus ir Vadovybės patirtį valdant ankstesnių laikotarpių nuostolius ir sėkmingai atgautas
uždelstas sumas.
Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo visuomet pripažįstami per nuvertėjimo sąskaitą, nukainojant turto balansinės vertės
sumą iki dabartinės numatomos pinigų srautų vertės (neįskaitant nepatirtų būsimųjų kredito nuostolių), diskontuotos
pagal pirminę faktinę turto palūkanų normą. Finansinio įkaito apskaičiuotų būsimųjų pinigų srautų dabartinės vertės
skaičiavimas parodo pinigų srautus, kurie gali atsirasti dėl prarastos teisės į įkeistą turtą, atėmus jo įsigijimo ir
pardavimo sąnaudas, neatsižvelgiant į tai, ar teisės į šį turtą praradimas yra tikėtinas, ar ne.
Jeigu vertės sumažėjimo nuostolio suma per kitą laikotarpį sumažėja, ir šis sumažėjimas gali būti objektyviai susietas
su įvykiu, įvykusiu jau pripažinus vertės sumažėjimą (pvz., padidėjusį skolininko kredito reitingą), anksčiau
pripažintas vertės sumažėjimo nuostolis panaikinamas koreguojant nuvertėjimo sąskaitą Pelno (nuostolių) ir kitų
bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Negrąžintinas turtas nurašomas pagal pripažintus vertės sumažėjimus, jei buvo atlikti visi būtini veiksmai turtui atgauti
ir nustatyta nuostolio suma. Anksčiau nurašytos ir vėlesniais laikotarpiais atgautos sumos įtraukiamos į nuostolių dėl
nuvertėjimų sąskaitą Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos. Prekybos mokėtinos sumos susidaro kitai sandorio šaliai vykdant savo
pirminio vertinimo metu tikrąja verte pripažintus įsipareigojimus, kurie vėlesniais laikotarpiais buvo vertinami
amortizuota savikaina taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.
Pasiskolintos lėšos. Pasiskolintos lėšos pirminio vertinimo metu pripažįstamos tikrąja verte, atėmus patirtas
sandorio sąnaudas. Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto įsigijimu, statyba ar turto, kuriam pagaminti ar jį
paruošti naudojimui ar pardavimui reikia pakankamai daug laiko, pasigaminimu ar paruošimu naudojimui ar
pardavimui, yra pridedami prie šio turto įsigijimo vertės tol, kol šis turtas visiškai parengiamas naudojimui ar
pardavimui. Palūkanų pajamos, susijusios su laikinu skolintų lėšų investavimu iki jos bus panaudotos turto įsigijimui,
yra atimamos iš turto įsigijimo vertės. Kiti skolinimosi kaštai yra pripažįstami sąnaudomis to laikotarpio pelno
(nuostolio) straipsnyje, kai patiriami.
2017 m. ir 2016 m. Bendrovė nepatyrė skolinimosi išlaidų atitinkančių kapitalizavimo kriterijų.
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Nuomojamas turtas. Sutarties vykdymo pradžioje Bendrovė nustato, ar sutarties dalykas yra nuoma arba apima ją.
Nuoma, kai Bendrovė prisiima reikšmingą riziką ir naudą, susijusią su turto nuosavybe, yra laikoma lizingu (finansine
nuoma). Lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas turtas įvertinamas tikrąja verte arba minimalių įmokų dabartine
verte, priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė. Po pirminio pripažinimo turtas apskaitomas remiantis jo grupės
apskaitos principais. Visa kita nuoma yra laikoma veiklos nuoma ir nuomojamas turtas nėra kapitalizuojamas.
Veiklos nuoma. Tokiu atveju, jei Bendrovė yra nuomininkas, o veiklos nuoma yra tokia nuoma, kuri neperduoda
Bendrovei visos rizikos ir atlygių, susijusių su teisėta nuosavybe, veiklos nuomos įmokos tiesiniu metodu
paskirstomos per nuomos laikotarpį ir pripažįstamos pelnu arba nuostoliais Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų
ataskaitoje. Nuomos laikotarpis – neatšaukiamas laikotarpis, per kurį nuomininkas sutartimi yra įsipareigojęs
nuomotis turtą, taip pat kiti vėlesni laikotarpiai, kada nuomininkas turi galimybę pratęsti turto nuomą (mokėdamas
tolesnius nuomos mokesčius ar nemokėdamas jų), kai nuomos pradžioje yra pagrįstai žinoma, kad nuomininkas šia
galimybe pasinaudos.
Kitose sutartyse įterptos nuomos atskiriamos, jei:
a) susitarimo įvykdymas priklauso nuo atitinkamo turto naudojimo;
b) susitarimas suteikia teisę naudoti turtą.
Tokiu atveju, jei turtas nuomojamas pagal veiklos nuomą, nuomos įmokos tiesiniu metodu paskirstomos per nuomos
laikotarpį ir pripažįstamos nuomos pajamomis. 4-asis TFAAK detaliai išaiškina kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar
sutartis yra priskirtina nuomos sutarčiai.
Finansinės nuomos įsipareigojimai. Tokiu atveju, jei Bendrovė yra nuomotojas, o veiklos nuoma yra tokia nuoma,
kuri neperduoda Bendrovei visos rizikos ir atlygių, susijusių su teisėta nuosavybe, nuomojamas turtas
kapitalizuojamas kaip nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai nuomos pradžios dieną pagal tikrąją nuomojamo turto
ir dabartinę minimalių įmokų vertę pagal nuomos sutartį (ta, kuri mažesnė). Kiekviena nuomos įmoka paskirstoma
tarp įsipareigojimų bei finansavimo sąnaudų taip, kad sudarytų pastovią palūkanų normą finansavimo įsipareigojimų
likučiui. Atitinkami nuomos įsipareigojimai, atėmus būsimąsias finansavimo sąnaudas, pateikiami pasiskolintose
išlaidose. Palūkanų sąnaudos padengiamos iš pelno arba nuostolių per nuomos laikotarpį taikant apskaičiuotų
palūkanų metodą. Finansinės nuomos būdu įgyto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas per turto naudojimo trukmę arba
nuomos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų trumpesnis, jei Bendrovė pagrįstai žino, kad iki nuomos pabaigos
laikotarpio perims nuosavybės teisę.
Pelno mokesčiai. Pelno mokesčiai, pateikti finansinėse ataskaitose pagal teisės aktus, kurie galiojo ar iš esmės
galiojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos dieną. Pelno mokestis apima dabartinį mokestį ir atidėtąjį mokestį ir yra
pripažįstamas Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, išskyrus atvejus, kai minėti mokesčiai
pripažįstami kitose bendrosiose pajamose ar tiesiogiai nuosavybėje, nes jie susiję su sandoriais, kurie yra
pripažįstami kartu ar kitu laikotarpiu kitose bendrosiose pajamose ar tiesiogiai nuosavybėje.
2017 m. ir 2016 m. Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas – 15 proc.
Ataskaitinio laikotarpio mokesčiai – numatoma sumokėti mokesčių institucijoms arba atgauti iš mokesčių institucijų
suma, atsižvelgiant į per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius gautą apmokestinamąjį pelną arba nuostolius.
Apmokestinamasis pelnas arba pajamos grindžiamos įverčiais, jei finansinės ataskaitos patvirtinamos prieš
pateikiant susijusias pajamų deklaracijas. Mokesčiai, neįskaitant pelno mokesčio, parodomi veiklos sąnaudose.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas išskaitomiems laikiniesiems skirtumams, nepanaudotiems mokesčių
nuostoliams ir nepanaudotoms mokesčių nuolaidoms. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai pripažįstami
apmokestinamiems laikiniesiems skirtumams.
Išskaitomi laikinieji skirtumai – tai laikinieji skirtumai, mažinantys apmokestinamas būsimųjų laikotarpių sumas, kai
turto ar įsipareigojimo balansinė vertė yra atkuriama arba padengiama. Išskaitomi laikinieji skirtumai atsiranda, kai
turto balansinė vertė yra mažesnė už jo mokesčių bazę arba kai įsipareigojimo balansinė vertė yra didesnė už jo
mokesčių bazę. Išskaitomi laikinieji skirtumai taip pat gali atsirasti dėl straipsnių, nepripažintų apskaitos įrašuose kaip
turtas ar įsipareigojimai.
Apmokestinamieji laikinieji skirtumai – tai laikinieji skirtumai, didinantys būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias
sumas, kai turto ar įsipareigojimo vertė atkuriama arba padengiama. Apmokestinamieji laikinieji skirtumai atsiranda,
kai turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra didesnė už jo mokesčių bazę arba kai įsipareigojimo
balansinė vertė yra mažesnė už jo mokesčių bazę. Apmokestinamieji laikinieji skirtumai taip pat gali atsirasti dėl
straipsnių, nepripažintų apskaitos įrašuose kaip turtas ar įsipareigojimai.
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Pelno mokesčiai (tęsinys)
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimų ir atidėtojo pelno mokesčio turto įvertinimas turi parodyti mokesčių
pasekmes, atsirandančias dėl būdo, kuriuo ūkio subjektas tikisi atkurti ar padengti savo turto ir įsipareigojimų
balansines vertes. Jei sandoris nėra verslo jungimas ir neturi įtakos nei apskaitiniam, nei apmokestinamajam pelnui
(nuostoliui), Įmonė nepripažįsta atidėtojo mokesčio įsipareigojimo ar turto, atsirandančio turto ar įsipareigojimo
pirminio pripažinimo metu. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas nepripažįstamas prestižui, kurio amortizacija nėra
leidžiami atskaitymai mokesčių tikslais.
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai turi būti apskaičiuojami kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, taikant
mokesčių tarifą, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas tą laikotarpį, per kurį bus realizuojamas atidėtojo mokesčio turtas
ar padengiamas įsipareigojimas, remiantis mokesčių tarifais, kurie galiojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą arba
buvo paskelbti. Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas ta suma, kiek yra tikėtina gauti apmokestinamojo pelno,
iš kurio išskaitomas laikinasis skirtumas galės būti panaudotas (atidėtojo mokesčio turto vertės sumažėjimo
vertinimas atliekamas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai nediskontuojami. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai, susiję su
sandoriais, tiesiogiai apskaitomais nuosavybėje, pripažįstami nuosavybėje. Atidėtojo mokesčio turtas ir
įsipareigojimai yra apskaitomi kaip ilgalaikis turtas ar ilgalaikiai įsipareigojimai.
Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių
perleidimo. Apskaičiuojant 2014 m. ir vėlesnių metų pelno mokestį, keliamų mokestinių nuostolių suma negali viršyti
70 procentų mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno dydžio. Nuostoliai iš vertybinių popierių perleidimo gali
būti keliami 5 metus iš eilės ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno.
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami finansinės būklės ataskaitoje, jei Bendrovė turi pagal
įstatymą įgyvendinamą teisę užskaityti pripažintas sumas. Įstatymo suteikta teisė laikoma egzistuojančia, jeigu
sumos yra susijusios su tuo pačiu mokesčių mokėtoju (įskaitant kapitalo mokestį mokančią Bendrovę), išskyrus
sumas, apmokestintas remiantis vienkartinio mokesčio metodu ar panašiu būdu, jeigu mokesčių įstatymas neleidžia
jų sudengti su mokesčiu, nustatytu laikantis bendrųjų taisyklių.
Atidėtojo mokesčio turtas ir atidėtojo mokesčio įsipareigojimai užskaitomi, tada ir tik tada, kai yra pagal įstatymą
įgyvendinama teisė užskaityti ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtą ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimu
ir kai yra atidėtojo mokesčio turto ir atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų, susijusių su pelno mokesčiais, nustatytais tos
pačios mokesčių institucijos tam pačiam apmokestinamam ūkio subjektui arba skirtingiems apmokestinamiems ūkio
subjektams, kurie ketina padengti grynuosius ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimus.
Atsargos. Atsargos įvertinamos įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, o toliau apskaitomos įsigijimo savikaina arba
grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Grynoji realizacinė vertė yra įvertinta
pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus gamybos užbaigimo ir galimas pardavimo išlaidas.
Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
Dividendai. Dividendai pripažįstami kaip įsipareigojimai ir yra išskaičiuojami iš nuosavybės turto jų paskelbimo ir
patvirtinimo laikotarpiu. Dividendai finansinėse ataskaitose apskaitomi tuo laikotarpiu, kai juos patvirtina metinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu dividendai paskelbiami po ataskaitinio laikotarpio, bet prieš tai, kai Vadovybė
patvirtina finansines ataskaitas, tokiu atveju, minėti dividendai atskleidžiami aiškinamajame rašte.
Nuosavas kapitalas – Bendrovės turto dalis, likusi iš viso turto vertės atėmus visų įsipareigojimų vertę. Apskaitos
politikos kapitalo dalyje nustatoma kaip turi būti registruojamos finansinėje apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai
įvykiai, susiję su nuosavo kapitalo suformavimu, padidinimu, sumažinimu ar struktūros pasikeitimu, atsižvelgiant ne
tik į TFAS nuostatas, bet ir į LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.
Nuosavo kapitalo sudėtis:
Bendrovės nuosavas kapitalas yra likusi turto vertė, atėmus visų įsipareigojimų vertę.
Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:
1) apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
3) perkainojimo rezervas (rezultatai);
4) privalomasis rezervas;
5) rezervas savoms akcijoms įsigyti;
6) kiti rezervai;
7) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
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2.

Svarbios apskaitos politikos priemonės (tęsinys)

Atidėjiniai. Atidėjinys apskaitomas 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 laiko poveikis pinigų vertei 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.
Atidėjiniai garantiniams remontams. Bendrovė vykdo įsipareigojimus dėl defektų šalinimo statybos objektuose per
visą garantinį laikotarpį ir patiria išlaidas, tačiau pajamų nebegauna. Tam kad sąnaudos būtų patiriamos tą laikotarpį,
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, įmonė suformuoja atidėjimą galimoms garantinio laikotarpio defektų
šalinimo išlaidoms. Atidėjinio suma yra įvertinama atsižvelgiant į istorinius duomenis, t. y. kiek istoriškai įmonė patiria
garantinio remonto, defektų šalinimo ir panašių išlaidų kiekvienais metais. Bendrovė formuodama atidėjinį taip pat
įvertina ir laikotarpį, kuriam įmonė suteikia garantiją ir yra įsipareigojusi šalinti defektus.
Atidėjiniai pensijų išmokoms. Kiekvienas darbuotojas, išeidamas iš darbo prasidėjus pensiniam amžiui, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę gauti 2 mėnesinių atlyginimų dydžio išmoką, todėl toms galimoms
išmokoms yra sudaromi atidėjiniai. Aktuariniai skaičiavimai yra atlikti siekiant įvertinti tokių pensijinių išmokų
įsipareigojimą. Įsipareigojimas apskaitomas dabartine verte, diskontuota naudojant rinkos palūkanų normą.
Išmokos darbuotojams:
Socialinio draudimo įmokos. Bendrovė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą
(toliau – Fondas) už savo darbuotojus pagal nustatytų įmokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais.
Nustatytų įmokų planas – tai planas, pagal kurį Bendrovė moka nustatyto dydžio įmokas ir ateityje neturės jokio
teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo ir toliau mokėti šias įmokas, jeigu Fondas neturės pakankamai turto, kad
galėtų visiems darbuotojams sumokėti išmokas, susijusias su tarnyba dabartiniu ar ankstesniais laikotarpiais.
Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų darbo
užmokesčio sąnaudoms.
Išeitinės kompensacijos. Išeitinės išmokos darbuotojams mokamos Bendrovei nutraukus darbo santykius su
darbuotoju iki jo įprasto išėjimo į pensiją dienos arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais
į tokias išmokas.
Premijų planai. Bendrovė pripažįsta įsipareigojimą ir premijų sąnaudas, kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba
praeityje buvo taikoma praktika, sukūrusi konstruktyvų įsipareigojimą. Vadovaujantis Kolektyvinės sutarties
nuostatomis, pripažįstami įsipareigojimai darbuotojų 50 ir 60 metų jubiliejų galimoms išmokoms.
Išmokų įsipareigojimo dabartinė vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis ilgalaikių
Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip išmokos, ir kurių mokėjimas panašus į
numatomą mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ar nuostoliai iš karto pripažįstami pelne arba
nuostoliuose.
Pajamų pripažinimas ir vertinimas. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią
ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimų pajamos apskaitomos atėmus PVM ir
suteiktas nuolaidas, t. y. gauto arba gautino atlygio tikrąja verte.
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, t. y. apskaitoje registruojamos ir pelno
(nuostolių) ataskaitoje parodomos tada, kai jos uždirbamos, nepriklausomai nuo to, kada gauti pinigai.
Apskaitant pajamas, gautas už atliktus statybos ir remonto darbus, taikomas 11-asis TAS, kai pajamos pripažįstamos
tuo laikotarpiu, kai patiriamos sąnaudos. Pajamų suma įvertinama naudojant užbaigtumo procento metodą. Baigtumo
procentas nustatomas atsižvelgiant į jau patirtų sąnaudų ir planuojamų patirti visų projekto sąnaudų santykį.
Bendrovės pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už geležinkelio kelių tiesimą, remontą bei modernizaciją,
geležinkelio transporto mašinų remontą bei nuomą, geležinkelio kelio mašinų detalių pardavimą. Pajamos iš šių
paslaugų yra pripažįstamos suteikus paslaugą.
Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai pardavėjas įvykdo sutarties sąlygas, visa su
prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda perduodama pirkėjui. Gautos įplaukos,
nesusijusios su rizikos ir naudos perdavimu, apskaitoje registruojamos kaip gauta išankstinė įmoka, kuri pajamomis
bus laikoma tada, kai su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika ir nauda bus perduota pirkėjui.
Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su tuo pačiu sandoriu, turi būti pripažįstamos tą patį
ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudos pripažįstamos tada, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Pajamos negali būti
pripažįstamos, kol negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Esant tokioms aplinkybėms, visos už parduotas prekes ar
suteiktas paslaugas jau gautos sumos yra pripažįstamos įsipareigojimais.
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2.

Svarbios apskaitos politikos priemonės (tęsinys)

Pajamų pripažinimas ir vertinimas (tęsinys)
Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su tuo pačiu sandoriu, turi būti pripažįstamos tą patį
ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudos pripažįstamos tada, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Pajamos negali būti
pripažįstamos, kol negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Esant tokioms aplinkybėms, visos už parduotas prekes ar
suteiktas paslaugas jau gautos sumos yra pripažįstamos įsipareigojimais.
Kiekvieno sandorio pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal darbų įvykdymą ir paslaugų suteikimo apimtį ir lygį.
Taikant šį metodą, sandorio pajamos palyginamos su išlaidomis, susidariusiomis esamo sandorio įvykdymo apimtimi.
Šis metodas suteikia naudingą informaciją apie sandorio įvykdymo lygį ir veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį.
Kitos veiklos pajamos apima ilgalaikio turto pardavimo pelną bei kitas pajamas.
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.
Neapibrėžtumai. Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis aprašomas finansinėse
ataskaitose tada, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. Neapibrėžti įsipareigojimai nėra
pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė,
kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Poataskaitiniai įvykiai. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį
Finansinės būklės ataskaitos dieną (koreguojantys įvykiai) finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai
įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai yra reikšmingi.
3.

Dar neįsigalioję nauji standartai, pakeitimai ir išaiškinimai

Nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m.
sausio 1 d. arba vėliau, ir kurie nebuvo taikomi rengiant šias finansines ataskaitas, nurodyti toliau:
12 TAS „Pelno mokesčiai: Atidėtojo pelno mokesčio turto iš nerealizuotų nuostolių pripažinimas“ (pataisos). Pataisos
patikslina, kaip apskaityti atidėtojo pelno mokesčio turtą nerealizuotiems nuostoliams, kad būtų išvengta skirtingo 12
TAS „Pelno mokesčiai“ taikymo praktikoje. Konkretūs klausimai, kuomet buvo jis taikomas skirtingai, apima
įskaitomųjų laikinųjų skirtumų pripažinimą dėl tikrosios vertės sumažėjimo, dėl turto vertės atstatymo virš jo
balansinės vertės, dėl tikėtino būsimo mokestinio pelno ir dėl konsoliduotų vertinimų palyginimo su atskirais
vertinimais. Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto taikymas turės ribotą arba iš viso neturės
įtakos bendrovės finansinėms ataskaitoms.
7 TAS „Pinigų srautų ataskaita“: Atskleidimo iniciatyva (pataisos). Pataisos pateikia atskleidimus, kurie leidžia
finansinių ataskaitų naudotojams įvertinti įsipareigojimų pasikeitimus dėl finansinės veiklos, įskaitant pasikeitimus dėl
pinigų srautų ir ne piniginius pokyčius. Pataisos sukonkretina, kad vienas iš atskleidimo būdų yra lentelės pateikimas,
kurioje būtų pateikiamas suderinimas tarp laikotarpio pradžios ir pabaigos likučių finansinės būklės ataskaitoje
įsipareigojimams kylantiems dėl finansinės veiklos, įskaitant pasikeitimus dėl finansinės veiklos pinigų srautų,
tikrosios vertės ir kitus pasikeitimus. Bendrovė pritaikė pataisas ir pateikė privalomus atskleidimus finansinėse
ataskaitose.
Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai, pakeitimai ir išaiškinimai
9 TFAS „Finansinės priemonės: klasifikacija ir vertinimas“. Standartas įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d.
prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Galutinė 9 TFAS „Finansinės
priemonės“ versija apima visus finansinių instrumentų projekto aspektus ir pakeičia 39 TAS „Finansiniai instrumentai:
Pripažinimas ir vertinimas“ bei visas ankstesnes 9 TFAS versijas. Standartas pateikia naujus reikalavimus
klasifikavimui ir vertinimui, vertės sumažėjimo ir apsidraudimo sandorių apskaitai. Bendrovės vadovybės preliminariu
vertinimu, šio standarto taikymas turės ribotą arba iš viso neturės įtakos, kadangi Bendrovė turi tokio tipo finansinius
instrumentus, kurių klasifikavimui ir nustatymui nenumatomi pasikeitimai, pagrinde iš pirkėjų gautinos ir mokėtinos
sumos, trumpalaikiai terminuoti indėliai ir gautos banko paskolos. Kadangi dauguma sandorių yra vykdomi rinkos
kainomis, manoma, kad standartas turės ribotą arba jokios įtakos neturės finansinėms ataskaitoms.
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3.

Dar neįsigalioję nauji standartai, pakeitimai ir išaiškinimai (tęsinys)

15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“. Standartas įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais
finansiniais metais. 15 TFAS nustato penkių pakopų modelį, kuris (su keliomis išimtimis) taikomas pagal sutartį su
klientu uždirbtoms pajamoms pripažinti nepriklausomai nuo pajamas uždirbusio sandorio tipo ar ūkio šakos. Naujame
standarte pateiktas pagrindinis principas, kuriuo remiantis pajamos turi būti pripažįstamos sandorio kaina tuomet, kai
prekės arba paslaugos perduodamos klientui. Kompleksinės prekės ar paslaugos, kurias galima išskirti, turi būti
pripažįstamos atskirai ir bet kokios nuolaidos ar lengvatos, taikomos sutarties kainai, paprastai turi būti priskiriamos
atskiriems elementams. Jeigu atlygis yra skirtingas dėl tam tikrų priežasčių, turi būti pripažįstamos minimalios sumos,
jeigu rizika, kad jos bus atstatytos, nėra reikšminga. Sąnaudos, patirtos siekiant užtikrinti sutarčių su klientais
sudarymą, turi būti kapitalizuojamos ir amortizuojamos per sutarties naudos suvartojimo laikotarpį. Standarto
reikalavimai taikomi pripažįstant ir įvertinant pajamas ar nuostolius iš tam tikro ne finansinio turto, kuris nėra
priskiriamas bendrovės įprastinei veiklai, pardavimo (pavyzdžiui, ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto
pardavimui). Reikalaujama atskleisti išsamią informaciją, įskaitant bendros pajamų sumos paskirstymą į
komponentus; informaciją apie veiklos įsipareigojimus; sutarties turto ir įsipareigojimų straipsnių likučių pokyčius tarp
laikotarpių ir pagrindinius sprendimus bei apskaitinius įvertinimus. Bendrovės vadovybė atliko naujo pajamų
standarto 15 TFAS įtakos finansinėms ataskaitoms vertinimą. Pagrindinės sritys, kuriose galėtų būti potenciali įtaka
Bendrovei, yra susijusios su nuolaidų sistema, kurios Bendrovėje taikomos retai. Remiantis atliktu preliminariu
vadovybės vertinimu, 15 TFAS neturės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.
15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (išaiškinimai). Išaiškinimai įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d.
prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis jų taikymas yra leidžiamas. Išaiškinimų tikslas – išaiškinti
Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) ketinimus rengiant 15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“
reikalavimus, sukonkretinant „atskiro identifikavimo“ principo apibūdinimą veiklos įsipareigojimų nustatymu, svarstant
ir vertinant, ar įmonė veikia kaip pagrindinis asmuo ar agentas, taip pat papildant intelektinės nuosavybės ir honorarų
apskaitos gaires kontrolės ir licencijavimo principo taikymu. Išaiškinimai taip pat pateikia papildomų praktinių
pavyzdžių įmonėms, kurios taiko 15 TFAS pilnai retrospektyviai arba kurios nutaria taikyti modifikuotą retrospektyvų
būdą. Šie išaiškinimai Bendrovės finansinėms ataskaitoms neturės įtakos.
16 TFAS „Nuoma“. Standartas įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais. 16 TFAS
nurodo, kaip pripažinti, vertinti, pateikti ir atskleisti nuomą abiems sutarties šalims, t. y. klientui (nuomininkui) ir tiekėjui
(nuomotojui). Naujasis standartas reikalauja nuomininkams pripažinti daugelį nuomos sandorių finansinėse
ataskaitose. Nuomininkai turės vienintelį nuomininko apskaitos modelį pagal visas nuomos sutartis su tam tikromis
išimtimis. Nuomotojų apskaita iš esmės nesikeičia. Bendrovė TFAS 16 pradės taikyti nuo 2019 m. sausio 1 d.
prasidedančių finansinių metų, tačiau, remiantis atliktu vadovybės vertinimu, 16 TFAS neturės reikšmingos įtakos
finansinėms ataskaitoms.
40 TAS: Pervedimai į investicinį turtą (pataisos). Pataisos įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais
finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos išaiškina, kada subjektas turi perkelti turtą,
įskaitant statomą ar vystomą turtą, į ar iš investicinio turto. Pataisos nustato, kad naudojimas pasikeičia, kai turtas
atitinka, arba nustoja atitikti, investicinio turto apibrėžimą ir yra įrodymų, apie naudojimo pokyčius. Vien vadovybės
ketinimų pasikeitimas dėl turto naudojimo nėra įrodymas, kad turto naudojimo pobūdis pasikeitė. ES dar nėra
patvirtinusi šių pataisų. Bendrovė mano, kad šios pataisos neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms
ataskaitoms.
9 TFAS: „Išankstinio mokėjimo savybės su neigiama kompensacija“ (pataisos). Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m.
sausio 1 d., nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisomis leidžiama finansinį turtą su išankstinio mokėjimo
galimybe, kai susitarimo šaliai leidžiama reikalauti ar reikalaujama, kad ji pati sumokėtų ar gautų pagrįstą
kompensaciją už pirma laiko nutrauktą sutartį (tokiu būdu, žvelgiant iš turto turėtojo pozicijos, gali būti ir „neigiama
kompensacija“), vertinti amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas. ES dar nėra
patvirtinusi šių pataisų. Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto taikymas turės ribotą arba iš viso
neturės įtakos bendrovės finansinėms ataskaitoms.
28 TAS: Investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones (pataisos). Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio
1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos apibrėžia, ar atliekant
ilgalaikių investicijų asocijuotosiose ir bendrosiose įmonėse vertinimą, konkrečiai su vertės sumažėjimu susijusius
reikalavimus, kurie, iš esmės, sudaro „grynųjų investicijų“ dalį asocijuotose ar bendrosiose įmonėse, turėtų būti
vadovaujamasi 9 TFAS, 28 TAS ar abiem kartu. Pataisos paaiškina, kad, prieš taikydamas 28 TAS, subjektas taiko
9 TFAS tokiems, kuriems netaikomas nuosavybės metodas. Taikydamas 9 TFAS subjektas neatsižvelgia į ilgalaikių
interesų balansinės vertės pasikeitimus, atsirandančius dėl 28 TAS taikymo. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų.
Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto taikymas turės ribotą arba iš viso neturės įtakos
bendrovės finansinėms ataskaitoms.

21
UAB Geležinkelio tiesimo centras, Trikampio g. 10, LT-25112 Lentvaris, Trakų r. sav. | Tel. (8 5) 269 3202, faks. (8 5) 282 4975, www.gtc.lt
Įmonės kodas 181628163 | PVM kodas LT816281610

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
3.

Dar neįsigalioję nauji standartai, pakeitimai ir išaiškinimai (tęsinys)

19 TAS: Plano pakeitimas, sumažinimas ar įvykdymas (pataisos). Pataisos įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio 1 d.
prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos numato, kad įmonės privalo
naudoti atnaujintas aktuarines prielaidas siekiant įvertinti einamųjų paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas,
susijusias su po plano pakeitimo, sumažinimo ar įvykdymo likusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pataisos taip pat paaiškina
kaip plano pakeitimo, sumažinimo ar įvykdymo apskaita įtakoja reikalavimus, taikomus turto viršutinei ribai. ES dar
nėra patvirtinusi šių pataisų. Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto taikymas turės ribotą arba iš
viso neturės įtakos bendrovės finansinėms ataskaitoms.
TFAKK 22-asis išaiškinimas: Sandoriai užsienio valiuta ir išankstiniai mokėjimai. Aiškinimas įsigalioja nuo ar po
2018 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Aiškinime
išaiškinama sandorių, kurie apima išankstinių mokėjimų užsienio valiuta gavimą ar mokėjimą, apskaita. Aiškinime
reglamentuojami sandoriai užsienio valiuta, kai subjektas pripažįsta nepiniginį turtą ar nepiniginius įsipareigojimus,
kylančius iš atlikto arba gauto išankstinio mokėjimo iki subjektui pripažįstant susijusį turtą, sąnaudas ar pajamas.
Aiškinime teigiama, kad sandorio data, siekiant nustatyti valiutos keitimo kursą, laikoma nepiniginio išankstinio
apmokėjimo arba būsimųjų laikotarpių pajamų įsipareigojimo pirminio pripažinimo data. Jeigu yra daugiau negu
vienas išankstinis mokėjimas, subjektas turi nustatyti sandorio datą kiekvienam atliktam išankstiniam mokėjimui ar
išankstiniam pinigų gavimui. Šis išaiškinimas dar nepriimtas ES. Bendrovė mano, kad šios pataisos neturės
reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
TVAS išleido 2014-2016 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rinkinį. 12 TFAS
„Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ pataisos įsigalioja nuo ar po 2017 m. sausio 1 d.
prasidedančiais finansiniais metais, o 1 TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį
kartą“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones“ pataisos įsigalioja nuo ar po 2018 m. sausio 1 d.
prasidedančiais finansiniais metais. 28 TAS „Investicijos į asocijuotąsias bendroves ir bendrąsias įmones“ pataisas
leidžiama pradėti taikyti anksčiau. Bendrovė mano, kad šios pataisos neturės įtakos Bendrovės finansinėms
ataskaitoms.
TFAKK 23-asis išaiškinimas: Neapibrėžtumas dėl pelno mokesčio apskaitos. Išaiškinimas įsigalioja nuo ar po
2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Išaiškinimas skirtas
pelno mokesčio apskaitai, esant mokestinio traktavimo neapibrėžtumams, įtakojantiems 12 TAS taikymą. Jame
paaiškinama kaip atsižvelgti į mokestinio traktavimo neapibrėžtumus atskirai arba kartu, mokesčių institucijų
vykdomus patikrinimus, pateikiamas tinkamas modelis kaip atspindėti neapibrėžtumus ir apskaityti faktų bei
aplinkybių pasikeitimą. Šis išaiškinimas dar nepriimtas ES. Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio
standarto taikymas turės ribotą arba iš viso neturės įtakos bendrovės finansinėms ataskaitoms.
TVAS išleido 2015-2017 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rinkinį. Pataisos įsigalioja
nuo ar po 2019 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Šie
metiniai patobulinimai dar nepriimti ES. Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto taikymas turės
ribotą arba iš viso neturės įtakos bendrovės finansinėms ataskaitoms.
3 TFAS „Verslo jungimai“ ir 11 TFAS „Jungtinė veikla“. 3 TFAS pataisos išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo,
kuris buvo jungtinė veikla, kontrolę, jis turi naujai atlikti anksčiau įgytame versle turėtų interesų vertinimą. 11 TFAS
pataisos išaiškina, kad, kai subjektas įgyja verslo, kuris buvo jungtinė veikla, jungtinę kontrolę, subjektui nereikia iš
naujo vertinti anksčiau šiame versle turėtų interesų. Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto
taikymas turės ribotą arba iš viso neturės įtakos bendrovės finansinėms ataskaitoms.
12 TAS „Pelno mokesčiai“. Pataisomis išaiškinama, kad ūkio subjektas pripažįsta visas su dividendais susijusias
pelno mokesčio pasekmes, jeigu jis pripažino sandorius ar įvykius, dėl kurių buvo gautas susijęs paskirstytinasis
pelnas, pavyzdžiui, pelne ar nuostoliuose arba kitose bendrosiose pajamose. Dabar aišku, kad šis reikalavimas
taikomas visomis aplinkybėmis tol, kol finansinių priemonių, klasifikuojamų kaip nuosavybė, mokėjimai yra pelno
paskirstymai, o ne tik tais atvejais, kai mokestinės pasekmės atsiranda dėl skirtingų mokesčių tarifų, taikomų
paskirstytajam ir nepaskirstytajam pelnui. Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto taikymas turės
ribotą arba iš viso neturės įtakos bendrovės finansinėms ataskaitoms.
23 TAS „Skolinimosi išlaidos“. Pataisomis išaiškinamas standarto 14 punktas, t. y., kai ilgo parengimo turtas
parengiamas jo numatytam naudojimui ar pardavimui ir tai datai yra likusių negrąžintų tikslinių paskolų, susijusių su
ilgo parengimo turtu, tokios paskolos turi būti įtrauktos į subjekto bendrųjų paskolų fondą. Bendrovė planuoja pradėti
taikyti aukščiau aprašytus standartus ir išaiškinimus jų įsigaliojimo datą, jei jie bus priimti taikyti Europos Sąjungoje.
Bendrovės vadovybės preliminariu vertinimu, šio standarto taikymas turės ribotą arba iš viso neturės įtakos
bendrovės finansinėms ataskaitoms.
Kitų naujų ar pakeistų standartų ar jų aiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos
Bendrovei, nėra.
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4.

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai

Rengdama finansinę atskaitomybę pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, vadovybė turi atlikti skaičiavimus
ir įvertinimus prielaidoms, kurios daro įtaką apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusiems skaičiams. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais
veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų
likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų.
Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra nuolat peržiūrimi ir remiasi istorine patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant ateities
įvykių, kurie, tikimasi, yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, lūkesčiais.
Informacija apie svarbius įvertinimus ir prielaidas, aptarti išsamiau toliau:
Nematerialaus turto ir nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo laikotarpiai
Turto naudingojo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi kiekvienais metais ir prireikus, koreguojami, kad atspindėtų
likusio naudingojo laikotarpio dabartinį įvertinimą, atsižvelgiant į technologinius pokyčius, turto ekonominį
panaudojimą ateityje ir jo fizinę būklę.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostoliai
Bendrovė peržiūri nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų likutines vertes kiekvieną balanso datą tikslu nustatyti, ar yra
turto vertės sumažėjimą rodančių požymių. Jei tokie požymiai yra, apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. Turto
vertės testavimo tikslais turtas, kuris nepertraukiamo naudojimo procese uždirba grynuosius pinigus ir didžiąją dalimi
nepriklauso nuo kito turto ar turto grupių (įplaukas kuriantis vienetas) generuojamų grynųjų pinigų įplaukų, yra
sugrupuojamas į mažiausią grupę.
Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: grynoji realizacinė ir turto naudojimo vertė.
Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės, taikant prieš
mokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu.
Turto, kuris savarankiškai neuždirba piniginių įplaukų, atsiperkamoji vertė yra nustatoma pagal pinigus kuriančio
vieneto, kuriam šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę.
Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai
Bendrovė bent kartą per ketvirtį įvertina gautinų sumų sumažėjimą Bendrovė įvertina, ar yra požymių, rodančių
ateities grynųjų pinigų srautų, susijusių su gautinų sumų portfeliu, pakankamą sumažėjimą iki bus nustatytas
konkrečios gautinos sumos tame portfelyje sumažėjimas.
Įrodymu gali būti informacija, rodanti, kad neigiamai pasikeitė skolų mokėjimo būklė, šalies ar vietovės ekonominės
sąlygos, įtakojančios Bendrovės gautinas sumas.
Vadovaudamasi istorine nuostolių patirtimi, susijusia su gautinų sumų ar panašia kredito rizika, vadovybė įvertina
galimus grynųjų pinigų srautus iš debitorių. Metodai ir prielaidos, taikomi vertinant būsimų pinigų srautų tiek sumas,
tiek laiką, yra reguliariai peržiūrimi tam, kad sumažinti skirtumus tarp apskaičiuotos ir faktinės nuostolio sumos.
Klasifikavimo nustatymas tarp finansinės ir veiklos nuomos
Sutarties vykdymo pradžioje Bendrovė nustato, ar sutarties dalykas yra nuoma arba apima ją.
Nuoma pripažįstama finansine nuoma, jeigu perduodama iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda.
Nuoma pripažįstama veiklos nuoma, jeigu iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda neperduodama.
Kriterijai, kuriuos taikant kartu arba atskirai, lemia, kad nuoma gali būti priskirta finansinei nuomai (TAS 17-10):
- iki nuomos laikotarpio pabaigos nuomininkui šia nuoma perleidžiama nuosavybės teisė;
- nuomininkas turi pasirinkimo teisę nusipirkti turtą už kainą, kuri, tikėtina, bus kur kas mažesnė už turto tikrąją vertę
šios pasirinkimo teisės įsigaliojimo metu, o nuomos pradžioje pagrįstai žinoma, kad šia galimybe ir bus pasinaudota;
- nuomos laikotarpis apima didesnę turto ekonominio tarnavimo laiko dalį, net jeigu nuosavybės teisė neperduodama;
- nuomos pradžioje minimalių įmokų pagal nuomos sutartį dabartinė vertė bent apytiksliai prilygsta visai išnuomoto
turto tikrajai vertei; ir
- nuomojamas turtas yra tokio specializuoto pobūdžio, kad, neatlikus didesnių pakeitimų, tik nuomininkas gali juo
naudotis.
Sutarties vykdymo pradžioje arba atlikus jos pakartotiną įvertinimą, Bendrovė atskiria mokėjimo sumas ir kitas sumas,
kurios nustatytos sutartyje, į įmokas už nuomą ir į kitus mokėjimus, remiantis jų santykine tikrąja verte. Jei dėl
finansinės nuomos Bendrovė nusprendžia, kad mokėjimų neįmanoma patikimai atskirti, tada turtas ir įsipareigojimas
apskaitomi suma, lygia susijusio turto tikrajai vertei. Vėliau įsipareigojimo suma yra mažinama atliekant mokėjimus,
o patirtos finansinės sąnaudos atitinkamai apskaitomos, taikant Bendrovės papildomo skolinimosi palūkanų normą.
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Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai
Bendrovė skiria:
- atidėjinius, kurie pripažįstami įsipareigojimais (darant prielaidą, kad galima patikimai juos įvertinti), kadangi tai yra
dabartinės prievolės ir tikėtina, kad reikės ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokų, norint jas įvykdyti; ir
- neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurie nepripažįstami įsipareigojimais, kadangi jie yra arba:
1) galimos prievolės, dėl kurių dar turi būti patvirtinta, ar Bendrovė turi dabartinių prievolių, dėl kurių reikėtų
ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokų; arba
2) dabartinės prievolės, kurios neatitinka nustatytų pripažinimo kriterijų (kadangi arba nesitikima, kad ekonominę
naudą teikiančių išteklių išmokų reikės prievolėms įvykdyti, arba negalima pakankamai patikimai įvertinti prievolių
sumos).
Bendrovės vadovybė nusprendžia pripažinti atidėjinius ar atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su
teisiniais ginčais, remiantis kiekvieno teisinio ginčo neigiamo poveikio tikimybe, numatoma įsipareigojimų suma,
sumos nustatymo patikimumu. Analizė yra atliekama kartu su vidaus ir (ar) išorės teisininkais.
Einamųjų metų ir atidėtasis pelno mokestis
Nustatydama einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio dydį Bendrovė atsižvelgia į neapibrėžtų
mokesčių poveikį ir į tai, ar nepriklausys papildomi mokesčiai ir palūkanos. Bendrovė tiki, kad jos sukauptos lėšos
mokestiniams įsipareigojimams yra pakankamos visiems mokestiniams metams, remiantis jos daugelio faktorių
įvertinimu, įskaitant mokesčių įstatymo aiškinimus ir ankstesnę patirtį. Įvertinimas remiasi skaičiavimais ir
prielaidomis, ir gali apimti eilę suvokimų apie įvykius ateityje. Gali pasirodyti nauja informacija, verčianti Bendrovę
keisti savo sprendimą dėl esamų mokestinių įsipareigojimų atitikimo; tokie mokestinių įsipareigojimų pakeitimai darys
poveikį mokestinėms išlaidoms tokio nutarimo priėmimo laikotarpiu.
Neapibrėžtumai
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose
tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. Neapibrėžti įsipareigojimai nėra
pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė,
kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
5. Finansiniai instrumentai ir rizikų valdymas
Bendrovė susiduria su šiomis finansinėmis rizikomis: kredito rizika, likvidumo rizika ir rinkos rizika. Šioje pastaboje
pateikiama informacija apie šių rizikų įtaką Bendrovei, tikslus, politiką ir procesus, susijusius su šių rizikų vertinimu ir
valdymu, taip pat informacija apie kapitalo valdymą. Kiekybiniai atskleidimai pateikiami kitose finansinių ataskaitų
pastabose.
Valdyba yra atsakinga už rizikos valdymo struktūros sukūrimą ir priežiūrą. Bendrovės rizikos valdymo politika yra
skirta rizikų, su kuriomis susiduria Bendrovė, nustatymui ir analizei, atitinkamų limitų ir kontrolių įdiegimui bei
priežiūrai. Rizikos valdymo politika ir rizikos valdymo sistemos yra reguliariai peržiūrimos, kad atitiktų rinkos sąlygų
ir Bendrovės veiklos pokyčius. Bendrovė siekia sukurti drausmingą ir konstruktyvią rizikos valdymo aplinką, kurioje
visi darbuotojai žino savo funkcijas ir įsipareigojimus.
Finansiniai instrumentai ir rizikų valdymas
Finansinis turtas
Išankstiniai apmokėjimai
Prekybos gautinos sumos
Iš susijusių įmonių gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Iš viso

2017-12-31

2016-12-31

115
2 721
2 637
17
76
5 566

96
4 176
2 899
16
1 275
8 462
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5. Finansiniai instrumentai ir rizikų valdymas (tęsinys)
Finansiniai įsipareigojimai
Gautos paskolos
Prekybos skolos
Skolos susijusioms įmonėms
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Būsimųjų laikotarpių pajamos
Kitos ilgalaikės ir trumpalaikės mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai
Iš viso

2017-12-31

2016-12-31

12 728
577
134
4
719

12 120
3 367
92
12
2 046

147
14 309

186
17 823

Grynieji pinigai
Tai piniginės lėšos, kurių vertė yra jų tikroji vertė (1 lygis).
Gautinos, mokėtinos sumos
Trumpalaikių iš pirkėjų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei (2
lygis).
Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų
norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Paskolų tikroji vertė yra priskiriama antrajam lygiui
tikrosios vertės skaičiavimo modelyje. Gautų paskolų tikroji vertė atitinka balansinę vertę
Bendrovė neturi finansinio turto ir įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte.
Finansinės priemonės, neapskaitomos tikrąja verte
Pagrindiniai Bendrovės finansiniai instrumentai, neapskaityti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos,
prekybos ir kitos mokėtinos sumos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolinimosi lėšos. Bendrovės vadovybės nuomone, šių
finansinių instrumentų likutinės vertės yra artimos jų tikrosioms vertėms, nes skolinimosi sąnaudos yra susietos su
tarpbankine skolinimosi palūkanų norma EURIBOR, o kitas finansinis turtas ir įsipareigojimai yra trumpalaikiai, todėl
jų tikrosios vertės svyravimas nėra reikšmingas.
Balanse apskaitytos prekybos mokėtinos ir prekybos gautinos sumos turi būti apmokėtos per trumpesnį nei trijų
mėnesių laikotarpį, todėl laikoma, kad jų tikroji vertė atitinka balansinę vertę (4, 11 pastaba), atėmus vertės
sumažėjimą.
Apskaitinė
vertė iš viso

Tikroji vertė
1 lygis

2 lygis

3 lygis

115
2 721
2 637
17
76
5 566

76
76

115
2 721
2 637
17
5 490

-

12 728
577
134
4
719

-

12 728
577
134
4
719

-

147
14 309

-

147
14 309

-

Finansinis turtas
Išankstiniai apmokėjimai
Prekybos gautinos sumos
Iš susijusių įmonių gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Iš viso
Finansiniai įsipareigojimai
Gautos paskolos
Prekybos skolos
Skolos susijusioms įmonėms
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Būsimųjų laikotarpių pajamos
Kitos ilgalaikės ir trumpalaikės mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai
Iš viso

Kredito rizika. Kredito rizika – tai rizika, kad Bendrovė patirs finansinių nuostolių, jei pirkėjas ar kita šalis neįvykdys
sutartyse numatytų įsipareigojimų. Ši rizika didžiąja dalimi susijusi su Bendrovės pirkėjų įsiskolinimu.
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5. Finansiniai instrumentai ir rizikų valdymas (tęsinys)
Kredito rizika (tęsinys)
Bendrovė valdo kredito riziką politikos ir procedūrų pagalba. Remiantis Bendrovės nustatyta kredito rizikos politika,
standartiniai mokėjimai ir terminai siūlomi tik tada, kai įvertinamas kiekvieno naujo kliento kreditingumas. Klientai, kurie
neatitinka nustatytos kreditingumo ribos gali atlikti pirkimo sandorius su Bendrove tik sumokėję išankstinius apmokėjimus.
Kredito rizika matuojama kaip maksimali kredito rizika kiekvienai finansinių priemonių grupei ir yra lygi jų apskaitinei
vertei. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvienos turto grupės apskaitinė vertė.
Bendrovės apskaitytas vertės sumažėjimas atspindi įvertintus nuostolius dėl abejotinų atgauti pirkėjų įsiskolinimų.
Pagrindinis šio vertės sumažėjimo komponentas – individualiai įvertinti nuostoliai dėl reikšmingų abejotinų atgauti
pirkėjų įsiskolinimų. Vertės sumažėjimo įvertinimo metodai nuolat peržiūrimi, kad skirtumai tarp įvertintų nuostolių ir
faktinių nuostolių būtų kuo mažesni.
Kredito rizikos koncentracija:
Klientas A
Klientas B
Klientas C
Kiti
Iš viso

2017

2016

2 453
2 603
302
5 358

3 383
2 868
775
49
7 075

Pinigai ir pinigų ekvivalentai susideda iš pinigų banko sąskaitose, todėl su jais susijusi kredito rizika yra minimali.
Nors ekonominės aplinkybės gali turėti įtakos įsiskolinimų atgavimui, vadovybės nuomone, Bendrovei negresia
reikšminga rizika patirti nuostolius, kurie viršytų jau apskaitytą vertės sumažėjimą.
Likvidumo rizika. Likvidumo rizika – tai rizika, kad suėjus terminui Bendrovė nepajėgs įvykdyti savo finansinių
įsipareigojimų. Bendrovė valdo likvidumo riziką siekdama kiek įmanoma geriau užtikrinti pakankamą likvidumą,
leidžiantį įvykdyti įsipareigojimus tiek esant įprastoms, tiek sudėtingoms sąlygoms, nepatiriant nepriimtinų nuostolių
ir nerizikuojant pakenkti Bendrovės reputacijai. Paprastai Bendrovė užsitikrina pakankamą pinigų kiekį, kad galėtų
padengti planuojamas veiklos sąnaudas, įskaitant finansinių skolų padengimą. Šis užsitikrinimas neapima galimų
nenuspėjamų nepaprastųjų aplinkybių (pvz. stichinių nelaimių) įtakos.
Bendrovė
Įsiskolinimo koeficientas, %
Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas, %
Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas, %
Turto struktūros koeficientas, %
Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas, %
Einamojo likvidumo koeficientas, kartai
Kritinio likvidumo koeficientas, kartai
Bendrojo likvidumo koeficientas, kartai

2017-12-31

2016-12-31

44,8
36,9
7,9
24,3
82,4
2,0
2,3
3,1

47,5
30,4
17,1
29,1
90,6
1,2
1,4
1,7

Rinkos rizika. Rinkos rizika – tai rizika, kad rinkos kainų pokyčiai, pvz. užsienio valiutos kursų kitimas ir palūkanų
normos, turės įtakos Bendrovės rezultatui arba turimų finansinių priemonių vertei. Rinkos rizikos valdymo tikslas –
valdyti rizikos atviras pozicijas, siekiant optimizuoti grąžą. Per 2017 m. ir 2016 m. Bendrovė nesinaudojo jokiomis
finansinėmis išvestinėmis priemonėmis.
Valiutos rizika. Bendrovės finansinės priemonės tikroji vertė arba būsimi pinigų srautai gali svyruoti dėl užsienio
valiutos keitimo kurso pokyčių. Bendrovė nevykdo importo ir eksporto veiklos, neskaitant keleto pirkimo sandorių per
metus, taip pat neturi skolų užsienio valiuta, todėl ši rizika nėra reikšminga finansinėms ataskaitoms.
Kita kainos rizika – rizika, kad finansinės priemonės tikroji vertė arba būsimi pinigų srautai svyruos dėl rinkos kainų
pokyčių, dėl veiksnių, kurie daro įtaką visoms panašioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama rinkoje.
Bendrovės pirkimo/pardavimo sandorių sutartyse nustatyta fiksuota kaina, nes tai leidžia apsidrausti nuo
atsirandančių kainų svyravimų rizikos. Bendrovės sandoriuose yra svarbūs atsiskaitymo terminai, kitos apsidraudimo
priemonės. Šie visi veiksniai taip pat įtakoja kainų svyravimo riziką.
Palūkanų normos rizika. Visoms Bendrovės gautoms paskoloms skaičiuojamos kintamos palūkanos, susijusios su
EURIBOR.
Palūkanų normai pasikeitus 1 procentiniu punktu, nuosavas kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. padidėtų ar sumažėtų
86 tūkst. eurų po mokesčių (2016-12-31 – 82 tūkst. eurų), darant prielaidą, kad kiti kintamieji nesikeistų.
Kapitalo valdymas. Valdybos politikos tikslas – palaikyti pakankamą nuosavo kapitalo dalį tam, kad būtų pateisintas
investuotojų, kreditorių ir rinkos pasitikėjimas bei plečiamas verslas ateityje. Valdyba seka kapitalo grąžą ir,
atsižvelgdama į Bendrovės finansinius rezultatus ir strateginius planus, pateikia siūlymus dėl dividendų išmokėjimo.
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1.

Nematerialusis turtas

Įsigijimo vertė
2015 m. gruodžio 31 d.
- įsigijimai
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- perklasifikavimai
2016 m. gruodžio 31 d.
- įsigijimai
- gauta iš įmonės gr.
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- perklasifikavimai
2017 m. gruodžio 31 d.
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo
nuostoliai
2015 m. gruodžio 31 d.
- amortizacija
- vertės sumažėjimas per metus
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- perklasifikavimai
2016 m. gruodžio 31 d.
- amortizacija
- vertės sumažėjimas per metus
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- gauta iš įmonės gr.(+)
- perklasifikavimai
2017 m. gruodžio 31 d.

Programinė įranga

Likutinė vertė
2015 m. gruodžio 31 d.
2016 m. gruodžio 31 d.
2017 m. gruodžio 31 d.

Iš viso

47
14
(4)

47
14
(4)

57
7
159
(4)

57
7
159
(4)

219

219

15
16

15
16

(4)

(4)

27
22

27
22

(4)
129

(4)
129

174

174

32
30
45

32
30
45

Bendrovė neturi viduje sukurto nematerialiojo turto. Bendrovės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos, 2017 m.
buvo 22 tūkst. eurų (2016 m. – 16 tūkst. eurų).
Bendrovės veikloje naudojamas pilnai amortizuotas nematerialusis turtas:
2017-12-31
Programinė įranga
Iš viso

57
57

2016-12-31
16
16
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2.

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Pastatai ir
statiniai
Įsigijimo vertė
2015 m. gruodžio 31 d.
- įsigijimai per metus, perkėlimai iš trumpalaikio turto
- parduotas, nurašytas, perleistas, perkeltas į trumpalaikį turtą
- perklasifikavimai
2016 m. gruodžio 31 d.
- įsigijimai per metus, perkėlimai iš trumpalaikio turto
- parduotas, nurašytas, perleistas, perkeltas į trumpalaikį turtą
- gauta iš grupės įmonių (+)
- gauta iš grupės įmonių (prijungimas)(+)
- perklasifikavimai
2017 m. gruodžio 31 d.

Mašinos ir
įranga

5 175

Transporto
priemonės

Kiti įrenginiai,
prietaisai ir
įrankiai

Nebaigta statyba
ir išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

19 171
52
(4)

8 709
102

681
31
(52)

37
49

33 773
234
(59)

19 218
63
(109)
17
95

8 811

660
16
(113)

86
64

33 948
196
(373)
66
235

19 284

8 882

621

364
399

1 480
1 703

938
943

200
185

2 983
3 230

(3)

(4)

(46)

(53)

761
302

3 179
1 703

1 881
781

339
143

6 160
2 929

(3)
5 172
55
(92)
50
5 185

(60)
49
82

58

(50)
100

34 072

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai
2015 m. gruodžio 31 d.
- nusidėvėjimas
- vertės sumažėjimas per metus
- parduotas, nurašytas, perleistas, perkeltas į trumpalaikį turtą
- perklasifikavimai
2016 m. gruodžio 31 d.
- nusidėvėjimas
- vertės sumažėjimas per metus
- parduotas, nurašytas, perleistas, perkeltas į trumpalaikį turtą
- gauta iš grupės įmonių (prijungimas)(+)
- perklasifikavimai
2017 m. gruodžio 31 d.

(37)

(102)
46

(28)
30

(109)
46

(276)
122

1 026

4 826

2 664

419

8 935

Likutinė vertė
2015 m. sausio 1 d.
2015 m. gruodžio 31 d.
2016 m. gruodžio 31 d.

4 811
4 412
4 159

17 690
16 039
14 458

7 700
6 930
6 218

482
322
202

37
86
100

30 790
27 789
25 137
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2.

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)

Naudojamo visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė:
2017-12-31

2016-12-31

514
112
534
216
1 376

10
56
63
109
238

Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Iš viso

Rengdama finanses ataskaitas, Bendrovės vadovybė 2017 m. parengė neiklnojamo turto, įrangos ir įrengimų
atsiperkamosios vertės apskaičiavimą. Vertinimas buvo atliktas diskontuojant numatomas būsimas pinigines
įplaukas iš Bendrovės veiklos. Bendrovės veiklos rezultatų prognozė sudaryta remiantis šiomis pagrindinėmis
prielaidomis:
-

atsiperkamosios vertės skaičiavimo tikslais tęstinei vertei apskaičiuoti buvo naudojama ilgalaikio augimo
norma lygi 2 %, kuri buvo arčiausiai turto vertinimo datos. Turto vertintojų naudota ilgalaikio augimo norma
yra pagrįsta prognozuojamu Lietuvos vartotojų kainų indeksu (VKI).

-

svertinis kapitalo kaštų rodiklis buvo paskaičiuotas remiantis vidutinės svertinės kapitalo kainos (angl.
WACC) modeliu ir sudarė 8.86 %.

-

Pinigų srautai prongozuijami 4 metų laikotarpiui (nuo 2018 iki 2021)

-

Prognozuojamas pajamų augimas 2018 m. – 251%, vėlesniais metais prognozuomas pajamų augimas
svyruoja nuo 0,8% iki 4,5%

Atliktas atsiperkamosios vertės testas parodė, kad atsiperkamoji vertė yra didesnė nei balansinė vertė, todėl vertės
sumažėjimas nebuvo apskaitytas.
3.

Atsargos

Medžiagos
Viršutinių kelio konstrukcijų medžiagos
Atsarginės dalys
Kuras ir degalai
Darbo drabužiai
Inventorius
Tepalai
Atsargos kelyje
Atimti: realizacinės vertės sumažėjimas (-)
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Atimti: realizacinės vertės sumažėjimas (-)
Pirktų prekių, skirtų perparduoti iš viso
Iš viso

2017-12-31
229
1 938
319
52
13
7
11
1
(359)
2 211
23
(19)
4
2 215

2016-12-31
380
1 750
262
45
15
10
10
(327)
2 145
45
(18)
27
2 172

Išankstinius apmokėjimus sudarė:
2017-12-31
Išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Iš viso

51
64
115

2016-12-31
17
79
96
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4.

Prekybos gautinos sumos

Iš pirkėjų gautinos sumos:
2017-12-31
Prekybos gautinos sumos
Gautinos sumos iš susijusių šalių
Atimti: abejotinų skolų vertės sumažėjimas (-)
Iš viso pirkėjų įsiskolinimas:

2 726
2 637
(5)
5 358

2016-12-31
4 181
2 899
(5)
7 075

Gruodžio 31 d. prekybos ir kitų gautinų sumų analizė:
Nepradelstos
Pradelstos 0-60 dienų
Pradelstos 60-120 dienų
Pradelstos 120-180 dienų
Pradelstos 180-360 dienų
Daugiau nei 360 dienų
Vertės sumažėjimas (-)
Iš viso

5.

2017-12-31
2016-12-31
5 105
7 075
193
0
0
0
60
0
0
0
5
5
(5)
(5)
5 358
7 075

Kitos gautinos sumos

Prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:
2017-12-31
Gautinas PVM
Kitos iš biudžeto gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Abejotinų kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas (-)
Iš viso

596
99
17
712

2016-12-31
1 012
134
16
1 162

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitos gautinos sumos sumažėjo 450 tūkst. eurų dėl PVM grąžinimo. 2016 m.
gruodžio 31 d. Bendrovės kitos gautinos sumos padidėjo 330 tūkst. eurų didžiąja dalimi dėl PVM apmokestinimo
mechanizmo taikymo statybos darbams.
6.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:
2017-12-31
Pinigai banke
Iš viso

76
76

2016-12-31
1 275
1 275

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė terminuotų indėlių neturėjo.
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7.

Kapitalas

Bendrovės vienos akcijos nominali vertė – 289,62 eurų. Visos akcijos yra apmokėtos. Kapitalo būklės pokytis
per 2017 metus. pateiktas lentelėje:
Registruotas kapitalas
1. Pasirašytas kapitalas
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Padidėjo
Sumažėjo
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2. Kapitalo struktūra
2.1. Pagal akcijų rūšis
2.10. Paprastosios akcijos
2.11. Privilegijuotosios akcijos
2.2. Valstybinis kapitalas
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neįmokėtos sumos,
tame tarpe:
Akcininkai (skolininkai)
Iš viso

2017-12-31

Akcijų skaičius,
tūkst. vnt.

23 453

81

652

2

24 105

83

24 105

83

24 105

83

Įstatinio kapitalo didinimas
2016 m. gruodžio 16 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą 1 220 tūkst. eurų iš Bendrovės nuosavų lėšų, t. y.
rezervo įstatinio kapitalo didinimui.
2017 m. liepos 20 d. Bendrovė padidino įstatinį kapitalą 66 tūkst. eurų akcininko turtiniu įnašu. 2017 m. rugsėjo
22 d. buvo reorganizuota UAB „Geležinkelių projektavimas“, ją prijungiant prie UAB Geležinkelio tiesimo centras.
8.

Rezervai

Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti
ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Verslo apskaitos standartus, kol rezervas pasieks
10 proc. įstatinio kapitalo.
2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 2 075 tūkst. eurų.
Kiti rezervai
2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė kitų rezervų straipsnyje apskaitė rezervus socialinėms reikmėms ir paramai,
sudarančius 156 tūkst. eurų, investicijoms 1 374 tūkst. eurų, premijoms 26 tūkst. eurų.
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė kitų rezervų straipsnyje apskaitė rezervus socialinėms reikmėms ir paramai,
sudarančius 103 tūkst. eurų, investicijoms 880 tūkst. eurų, premijoms 5 tūkst. eurų.
9.

Finansinės skolos

Kredito linija
Finansinės skolos

2017-12-31
12 728
12 728

2016-12-31
12 120
12 120

2016 m gruodžio 23 d. Bendrovė su SEB banku pasirašė kreditavimo sutartį, pagal kurią SEB bankas
refinansavo ankstesniais metais su Danske banku sudarytas kredito linijos sutartis. Kredito limitas, kurio suma
ne daugiau kaip 15 000 tūkst. eurų, suteiktas apyvartinėms lėšoms papildyti.
2017 m. gruodžio 23 d. Bendrovė pasirašė 2016 m. gruodžio 23 d. sutarties pakeitimą. Paskutinė kredito limito
suteikimo (grąžinimo) diena yra 2019-01-01. Kredito limitas negali būti naudojamas kreditų grąžinimui, ilgalaikio
turto ar finansinių priemonių įsigijimui ir (arba) perskolinimui kitiems subjektams. 2017 m. gruodžio 31 d.
negrąžinto kredito likutis sudarė 12 728 tūkst. eurų. Pagal sudarytą kreditavimo sutartį yra įkeistos esamos ir
būsimos lėšos SEB banko sąskaitose.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
9.

Finansinės skolos (tęsinys)

Bendrovės kredito linijos grąžinimo terminai:
Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Finansinės skolos

2017-12-31
12 728
12 728

2016-12-31
12 120
12 120

10. Atidėjiniai
Atidėjiniai garantiniam remontui
Likutis laikotarpio pradžioje
Padidėjimas (suformuota)
Sumažėjimas (panaudota )
Likutis laikotarpio pabaigoje
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Likutis laikotarpio pradžioje
Padidėjimas (suformuota)
Sumažėjimas (panaudota )
Likutis laikotarpio pabaigoje

2017-12-31

2016-12-31

245
191
(258)
178

496
87
(338)
245

188
(72)
116

183
5
188

Atidėjiniai garantiniam remontui
Šioje pastaboje pateikiami sukaupti atidėjiniai garantiniam remontui.
Atidėjinio suma yra įvertinama atsižvelgiant į istorinius duomenis, t. y. kiek istoriškai įmonė patiria garantinio
remonto, defektų šalinimo ir panašių išlaidų kiekvienais metais. Bendrovė formuodama atidėjinį taip pat įvertina
ir laikotarpį, kuriam įmonė suteikia garantiją ir yra įsipareigojusi šalinti defektus.
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Šioje pastaboje pateikiami sukaupti ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojų pensijų išmokoms ir kaupiniai darbuotojų
jubiliejų proga (pagal Bendrovėje galiojančią kolektyvinę sutartį, darbuotojui sukakus 50 ir 60 metų, išmokama
išmoka siekia iki vieno vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio).
Kaupinių dydžiui daro įtaką šie veiksniai: darbuotojų amžius, darbo stažas Bendrovėje, darbuotojų kaita bei
Europos centrinio banko nustatyta diskonto norma.
11. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Gruodžio 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

Sukaupti atostoginiai
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinas socialinio draudimo įmokos
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Gautos piniginės garantijos
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai
Profsąjungos nario mokestis
Prekybos mokėtinos sumos
Susijusioms šalims mokėtinos sumos
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Iš viso

2017-12-31

2016-12-31

768
4
193

477
272
174
53
171
11
2
3 367
92
12
9
4 640

97
9
2
577
134
4
48
1 836
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
12. Pardavimo pajamos
Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pajamas sudarė:

Pagrindinė veikla
Nebaigtų projektų pajamų pokytis
Kitos veiklos pajamos
Iš viso

2017

2016

18 015
1 327
24
19 366

19 813
177
15
20 005

GTC 2017 m. veiklos pajamos sudarė 19 395 tūkst. eurų (įskaitant finansinės veiklos pajams), palyginti su 2016
m. veiklos pajamomis – 20 065 tūkst. eurų (įskaitant finansinės veiklos pajamas), sumažėjo 670 tūkst.eurų. 2017
m. pardavimo pajamos buvo 19 342 tūkst. eurų ( 2016 m. – 19 990 tūkst. eurų), palyginti su pardavimo
pajamomis, sumažėjo 648 tūkst.eurų.
Didžioji dalis darbų ir paslaugų suteikta LG struktūriniams padaliniams bei jos patronuojamosioms įmonėms.
2017 metais užbaigtiems projektams pajamomis buvo pripažinta 2 046 tūkst. eurų, ir suformuotas 719 tūkst.
eurų būsimų laikotarpių pajamų atidėjinys.
13. Finansinės veiklos rezultatas
Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d:
2017

2016

Finansinės veiklos pajamų iš viso
Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka
Palūkanos

28

60
60
-

Finansinės veiklos sąnaudų iš viso
Palūkanos
Kitos

95
69
26

93
85
8

(67)

(33)

2017

2016

(1 763)
(264)

(3 419)
(513)
(2)

26

59
(20)

(238)
(13,5) %

(476)
(14,7) %

28

Finansinės veiklos rezultatas

14. Pelno mokestis
Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pelno mokesčio sąnaudas (naudą) sudarė:

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis, taikant norminiuose aktuose numatytą mokesčio tarifą
Pelno mokestį mažinančios sąnaudos (parama)
Kitos pelno mokestį mažinančios sąnaudos
Pelno mokestį didinančios sąnaudos
Neapmokestinamos pajamos
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda) apskaitytos pelne ar nuostoliuose iš
viso
Efektyvi norma

Ataskaitinių metų pelno mokestis
Atidėtojo mokesčio sąnaudos (nauda)
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose
iš viso

2017-12-31

2016-12-31

(238)

(476)

(238)

(476)
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(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
15. Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Bendrovės atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimas yra pateiktas žemiau:
Grynasis pelnas prieš pelno mokestį
Laikinųjų skirtumų pokyčiai
Pastovūs skirtumai
Apmokestinamas metų pelnas
Apmokestinamojo metų pelno sumažinimas dėl vykdomų investicinių
projektų
Apmokestinamojo metų pelno sumažinimas dėl veiklos nuostolių sumos
atskaitymo
Ataskaitinių metų pelno mokestis (sąnaudos)
Atidėtojo mokesčio realizacijos pasikeitimas
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas dėl laikinųjų skirtumų pokyčio
Pelno mokesčio (sąnaudos), apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje
Laikinieji skirtumai
Atidėtasis pelno mokesčio turtas prieš realizacijos įvertinimą
Realizacijos įvertinimas
Atidėtasis pelno mokesčio turtas, grynąja verte
Atidėtojo pelno mokesčio komponentai pateikiami žemiau:
Atidėtojo pelno mokesčio turtas:
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir beviltiškų skolų nurašymas
Būsimųjų laikotarpių pajamos
Atsargų vertės sumažėjimas
Atostoginių sukaupimas
Pensijų sukaupimai
Garantinio remonto atidėjiniai
Premijos
Mokestinių nuostolių perkėlimas
Atidėtojo mokesčio turtas prieš realizacijos įvertinimą
Realizacijos įvertinimas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas po realizacijos įvertinimo
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas:
Ilgalaikio turto mokestinės vertės skirtumas
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte

2017-12-31
(1 763)
(1 496)
565
(2 694)
-

2016-12-31
(3 419)
(157)
312
(3 264)
-

-

-

238
238
7 708
1 156

476
476
6 212
931

1 156

931

1
108
57
19
17
26
34
894
1 156
1 156

1
307
52
17
28
37

(11)
(11)
1 145

(28)
(28)
903

489
931
931

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai yra užskaitomi tarpusavyje ta dalimi,
kuria atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas bus realizuotas tuo pačiu metu kaip ir atidėtojo pelno mokesčio
turtas. Be to, jie yra susiję su ta pačia mokesčių administravimo institucija.
Atidėtasis pelno mokestis 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. buvo apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą.
Atidėtajam pelno mokesčiui vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas, kadangi Bendovės vadovybė tiki, jog
ateityje turės pakankamai mokestinio pelno sukauptam mokestiniam nuostoliui realizuoti.
16. Susijusių šalių sandoriai
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 ir sandoriai su jomis 2017m. ir
2016 m. buvo šie:
2017-12-31
AB „Lietuvos geležinkeliai“
UAB „Gelsauga“
UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“
UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“
UAB „VAE Legetecha“

Pirkimai
1 538
17
7
20
110
1 692

Pardavimai
Gautinos sumos
15 698
2 603
4
37
30
15 769

34
2 637

Mokėtinos
sumos
133
1

134
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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(visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
16. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)
2016-12-31
AB „Lietuvos geležinkeliai“
UAB „Gelsauga“
UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“
UAB „Geležinkelių projektavimas“
UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“
UAB „VAE Legetecha“

Pirkimai
1 260
14
13
27
397
1 711

Mokėtinos
sumos

Gautinos
sumos

Pardavimai
15 573
68

2 868
24

273

7

15 914

2 899

92

92

Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir kitos išmokos
Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja Bendrovės organizacijos struktūra. Dabartinę struktūrą sudaro
generalinis direktorius ir jam pavaldūs penki departamentai (Gamybos, Projektų valdymo ir technologijų,
Pardavimų ir rinkodaros, Finansų, Organizacijos vystymo).
Per 2017 m. Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų
išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, neįskaitant
darbdavio socialinio draudimo įmokų
Priskaitymai kitiems susijusiems asmenims
Vadovaujančių darbuotojų skaičius

2017-12-31

2016-12-31

236
21
6

218
25
6

17. Nebalansiniai įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Bendrovė 2017 gruodžio 31 d. buvo suteikusi garantijų už 5 101 tūkst. eurų.
18. Poataskaitiniai įvykiai
Po balanso sudarymo datos reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.
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2017 M. METINIS
PRANEŠIMAS

UAB Geležinkelio tiesimo centras
Trikampio g.10, LT-25112 Lentvaris, Trakų r. sav.
Įmonės kodas 181628163 | PVM kodas LT816281610

1. BENDROJI INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas
2017 m. metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2017 m sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Visi
skaičiai pateikti 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, jeigu nenurodyta kitaip.
Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metiniame pranešime pateiktus duomenis
Visi šiame metiniame pranešime pateikti 2016 m. ir 2017 m. finansiniai duomenys yra apskaičiuoti naudojant
finansinę informaciją, pateiktą bendrovės finansinėse ataskaitose, parengtose pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, remiantis audituotomis finansinėmis
ataskaitomis nacionaline Lietuvos valiuta – eurais.
Bendrovės auditorius – UAB „KPMG Baltics“ – pagal 2018 m. sausio 17 d. sutartį Nr. SP-16 atliko bendrovės
2017 m. finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną
pasibaigusių metų pelno nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos
bei aiškinamasis raštas, auditą.
Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę
1 lentelė. GTC pagrindiniai duomenys 2017 m. gruodžio 31 d.
Pagrindiniai duomenys apie UAB Geležinkelio tiesimo centras
UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – GTC arba Bendrovė)
Pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis
Teisinė forma
asmuo
Neribojamas
Veiklos laikotarpis
2001 m. gruodžio 21 d.
Įregistravimo data
Geležinkelio kelių infrastruktūros statyba ir remontas
Pagrindinė veikla
181628163
Juridinio asmens kodas
LT816281610
PVM mokėtojo kodas
Valstybės įmonė Registrų centras
Juridinių asmenų registro
tvarkytojas
Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj.
Buveinės adresas
+370 5 269 32 02
Telefonas
+370 5 28 24 975
Faksas
info@gtc.lt
Elektroninio pašto adresas
www.gtc.lt
Interneto svetainės adresas
Informacija apie filialus ir atstovybes
Bendrovė neturi veikiančių filialų ar atstovybių.
Narystė
Bendrovė yra geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ narė.
Įstatinis kapitalas
2017-12-31 Bendrovės įstatinis kapitalas yra 24 104 782,98 Eur, kuris yra padalytas į 83 229 nematerialiąsias
paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė lygi 289,62 Eur.
Akcininkai
Visos Bendrovės akcijos priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Per visą egzistavimo laikotarpį GTC akcijos nebuvo perleistos.

37

UAB Geležinkelio tiesimo centras
Trikampio g.10, LT-25112 Lentvaris, Trakų r. sav.
Įmonės kodas 181628163 | PVM kodas LT816281610

Dividendų politika
UAB Geležinkelio tiesimo centras veikia pagal LR įstatymus ir vienintelio akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“
sprendimus dėl dividendų.
GTC įstatai numato, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl pelno
(nuostolio) paskirstymo.
Valdymo organai
Bendrovėje sukurta dviejų pakopų valdymo sistema: valdyba ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, jį sudaro penki nariai. Valdybos nariai renkami ketveriems metams.
Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo
atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigybės, nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, priima
kitus visuotinio akcininko susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo
organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą.
2 lentelė. GTC valdybos nariai (2017 m. gruodžio 31 duomenys)
Vardas, pavardė
Linas Baužys

Rokas Janutėnas

Andrej Kosiakov

Pareigos
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (įm. k.
110053842, Mindaugo g. 12,
Vilnius) generalinio direktoriaus
pavaduotojas – Keleivių vežimo
direkcijos direktorius
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (įm. k.
110053842, Mindaugo g. 12,
Vilnius) Strategijos ir veiklos
efektyvumo departamento
direktorius
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (įm. k.
110053842, Mindaugo g. 12,
Vilnius) Finansų departamento
direktorius

Sigitas Kubilis

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (įm. k.
110053842, Mindaugo g. 12,
Vilnius) Plėtros departamento
direktoriaus pavaduotojas –
Plėtros skyriaus viršininkas

Irena Jankutė-Balkūnė

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (įm. k.
110053842, Mindaugo g. 12,
Vilnius) Personalo departamento
vadovė

Išsilavinimas
Klaipėdos universitetas
Jūrų uostų valdymas
(magistro kvalifikacinis
laipsnis)

Kadencijos
pradžia
2017-12-13

Glazgo universitetas
Ekonomika
(magistro kvalifikacinis
laipsnis)

2017-12-13

Vilniaus Universitetas
Verslo administravimas
ir vadyba (apskaita ir
auditas)
(magistro kvalifikacinis
laipsnis)
Vilniaus Gedimino
technikos universitetas
Inžinerinė ekonomika ir
vadyba
(magistro kvalifikacinis
laipsnis)
Vytauto Didžiojo
universitetas
Socialiniai mokslai
(magistro kvalifikacinis
laipsnis)

2017-12-13

2017-12-13

2017-12-13
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3 lentelė. GTC vadovai (2017 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Vardas, pavardė
Pareigos
Martynas
Generalinis direktorius
Pargaliauskas
Pavel Naidionov
Gamybos departamento
direktorius
Rimantas Baravykas
Projektų valdymo ir technologijų
departamento direktorius
Žygimantas Maleckas
Pardavimų ir rinkodaros
departamento direktorius
Aušra Meškauskienė
Finansų departamento
direktorius
Iveta Anužytė
Organizacijos vystymo
departamento direktorė
Auksčiau išvadrinti vadovai, kitur nedirba.

Išsilavinimas
Vilniaus universitetas
(bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
(bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
Kauno technologijos universitetas
(bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
Lietuvos kūno kultūros akademija
(magistro kvalifikacinis laipsnis)
Vilniaus universitetas
(magistro kvalifikacinis laipsnis)
Kauno technologijos universitetas
(magistro kvalifikacinis laipsnis)

Bendrovės struktūra
Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja GTC organizacijos struktūra. Dabartinę struktūrą sudaro generalinis
direktorius ir jam pavaldūs penki departamentai (Gamybos, Projektų valdymo ir technologijų, Pardavimų ir
rinkodaros, Finansų, Organizacijos vystymo). Atsižvelgus į GTC veiklos funkcijų išgryninimo politiką ir plėtrą,
padaryti pokyčiai Bendrovės struktūroje, koreguojant pavaldumo ryšius bei sukuriant naujus struktūrinius
vienetus pagal funkcines veiklos sritis. Bendrovėje buvo panaikinti seni veiklas dubliuojantys padaliniai ir įkurti
nauji padaliniai su aiškiai atskirta funkcine paskirtimi.
Informacija apie pasikeitimus vadovybėje
2017 m. sausio 3 d. atšaukta senos sudėties ir išrinkta naujos sudėties GTC Valdyba.
2017 m. sausio 30 d. įvykusiame GTC valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas. Juo tapo AB
„Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas (Valdybos protokolas
Nr. 3-1/17).
2017 m. kovo 28 d. Bendrovės Valdyba iš pareigų atšaukė direktorių Adomą Kazbarą. Bendrovei vadovauti
paskirtas Rimantas Baravykas (Valdybos protokolas Nr. 3-7/17) iki tol, kol konkurso tvarka bus išrinktas naujas
UAB Geležinkelio tiesimo centro vadovas.
2017 m. balandžio 7 d. Bendrovės Valdyba iš pareigų atšaukė direktorių Rimantą Baravyką. Bendrovei
vadovauti paskirtas Martynas Pargaliauskas (Valdybos protokolas Nr. 3-8/17).
2017m. birželio 7 d. patvirtinta GTC valdymo struktūra (Valdybos protokolas Nr. 3-11/17).
2017 m. rugpjūčio 1 d. pasirašytos naujos darbo sutartys su aukščiausio lygio vadovais: Gamybos
departamento direktoriumi – Pavel Naidionov, Projektų valdymo ir technologijų departamento direktoriumi –
Rimantu Baravyku, Pardavimų ir rinkodaros departamento direktoriumi – Žygimantu Malecku, Finansų
departamento direktoriumi – Šarūnu Brazdžiumi, Organizacijos vystymo departamento direktore – Iveta
Anužyte.
Nuo 2017 m. spalio 1 d. GTC Valdybos narys Alenas Gumuliauskas atsistatydino iš GTC valdybos nario
pareigų.
2017 m. spalio 17 d. patvirtinta GTC valdymo struktūra (Valdybos protokolas Nr. 3-17/17).
2017 m. gruodžio 12 d. AB „Lietuvos geležinkeliai valdybos sprendimu atšaukta GTC valdyba ir išrinkta
naujos sudėties GTC Valdyba (LG Valdybos protokolas Nr. 33/8).
2017 m. gruodžio 14 d. įvykusiame GTC valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas. Juo tapo AB
„Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Keleivių vežimo direkcijos direktorius – Linas
Baužys (Valdybos protokolas Nr. 3-18/17).

2. VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSŲ APŽVALGA
•
•
•
•

UAB Geležinkelio tiesimo centras 2017 finansinių metų pardavimo pajamos sudarė 19 342 tūkst. Eur
ir buvo 3,2 proc. mažesnės, palyginus su ankstesniais metais (19 990 tūkst. Eur).
GTC patyrė 1 696 tūkst. Eur veiklos nuostolio ir tai yra 50 proc. mažiau nei per atitinkamą praėjusių
finansinių metų laikotarpį (3 386 tūkst. Eur).
Bendrovės nuostolis prieš mokesčius – 1 763 tūkst. Eur (ankstesniais metais – 3 419 tūkst. Eur).
Grynasis nuostolis siekia 1 525 tūkst. Eur (ankstesniais metais – 2 943 tūkst. Eur).
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4 lentelė. GTC veiklos ir finansiniai rodikliai
Rodikliai
Darbuotojų skaičius
Vidutinis darbuotojų skaičius
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius
Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur
Veiklos pajamos
Pardavimo pajamos
Veiklos pelnas
EBITDA
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Iš viso turto
Nuosavas kapitalas
Pelningumas, proc.
Bendrojo pelno marža
EBITDA marža
Veiklos pelno marža
Pelno prieš mokesčius marža
Grynojo pelno marža
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Turto grąža (ROA)
Finansų struktūra
Einamojo likvidumo koeficientas
Įsiskolinimo koeficientas
Nuosavo kapitalo ir turto santykis
Turto panaudojimo efektyvumas
Atsargų apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas

2017 m.

2016 m.

438
394

454
418

19 395
19 342
(1 696)
1 188
(1 763)
(1 525)
26 338
8 476
34 814
19 225

20 065
19 990
(3 386)
(140)
(3 419)
(2 943)
28 750
11 780
40 530
21 259

1,5
6,5
-8,7
-9,1
-7,9
-7,9
-4,4

-8,7
-0,7
-16,9
-17,1
-14,7
-13,8
-7,3

3,1
0,4
0,6

1,7
0,5
0,5

8,2
0,7
3,2

9,6
0,7
2,4

2.1. Pajamos
GTC 2017 m. veiklos pajamos sudarė 19 395 tūkst. Eur, palyginti su 2016 m. veiklos pajamomis –
20 065 tūkst. Eur, sumažėjo 3,3 proc. 2017 m. pardavimo pajamos buvo 19 342 tūkst. Eur, taigi, palyginti su
prieš metus gautomis – 19 990 tūkst. Eur pardavimo pajamomis, sumažėjo 3,2 proc.

6,5 %

4,1 %

1,1 %

0,4 %

Geležinkelio ir kitų transporto statinių
remontas

2,7 %

Negyvenamųjų pastatų ir kitų inžinierinių
statinių remontas

10,1 %

Kelio mašinų ir technikos nuoma
Turto nuoma, kitos paslaugos ir
pardavimai
Signalizacijos, automatikos, ir
elektrifikavimo srities statyba ir remontas
Projektavimas
Geležinkelių infrastruktūros priežiūra

75,1 %

1 pav. GTC 2017 m. pajamų struktūra, proc.
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2017 m. buvo peržiūrėtas bei atnaujintas Bendrovės teikiamų paslaugų portfelis, atsisakant nepelningos ir
plečiant pelningą veiklą.
Pagrindinės įmonės pajamos pagal veiklos rūšis yra iš geležinkelio infrastruktūros statybos ir remonto
paslaugų teikimo – 75,1 proc. visų pardavimo pajamų (14 535 tūkst. Eur).
Pajamos už inžinerinių statinių ir tinklų rekonstrukcijos bei remonto paslaugas sudarė 1 955 tūkst. Eur ir
palyginti su praėjusiu laikotarpiu – sumažėjo. Pajamos iš statybos paslaugų nėra stabilios ir yra sunkiai
prognozuojamos, kas apsunkina įmonės paslaugų portfelio valdymą. Statybinių paslaugų generuojamos
pajamos kasmet sudaro vis mažesnę įmonės pajamų dalį.
Pajamos už automatikos, signalizacijos ir elektros linijų statybos bei remonto paslaugas 2017 m. mažėjo
43,1 proc. iki 793 tūkst. Eur.
Pajamų iš mašinų ir mechanizmų nuomos paslaugų gauta 526 tūkst. Eur (2016 m. – 311 tūkst. Eur).
2017 m. sustiprinus vykdomą projektavimo veiklą, šiame segmente uždirbta 209 tūkst. Eur pajamų. Prisijungus
UAB „Geležinkelių projektavimas“ prie GTC, buvo sudarytos sąlygos teikti konkurencingas paslaugas kitose
transporto srityse (logistikos centrų, aikštelių, tiltų, pervažų, stočių, administracinių pastatų, pakrovos / iškrovos
vietų, laivų uostų, gamybinių patalpų). 2017 m. šiame segmente uždirbta 209 tūkst. Eur (2016 m. – 134 tūkst.
Eur).
2017 m. pajamų už kitas paslaugas, kurias sudaro sniego valymo, bėgių suvirinimo paslaugos ir kt., gauta
1 325 tūkst. Eur.
Didžioji dalis darbų ir paslaugų suteikta LG struktūriniams padaliniams bei patronuojamosioms įmonėms.
2.2. Sąnaudos
2017 m. GTC sąnaudos sudarė 21 063 tūkst. Eur, palyginti su 2016 m., jų patirta 10,0 proc. mažiau. Sąnaudų
pokytis tiesiogiai siejamas su atliekamų paslaugų apimtimis ir struktūra.
5 lentelė. GTC sąnaudų struktūra, tūkst. Eur
Sąnaudų rūšis

2017 m.

Personalo išlaikymas

6 327

Medžiagos

7 666

Kuras

426

Finansinės sąnaudos

95

Nusidėvėjimas, amortizacija

2 951

Kitos sąnaudos

3 597

Viso:

21 062

Didžiausią Bendrovės veiklos sąnaudų dalį – 36,4 proc. – 2017 m. sudarė medžiagų sąnaudos. Siekiant
užtikrinti nenutrūkstamą darbų atlikimo grandinę, didelis dėmesys Bendrovėje yra skiriamas viršutinių kelio
konstrukcijų medžiagų bei kitų darbo priemonių pirkimui, kas leidžia kokybiškai ir laiku įvykdyti sutartinius
įsipareigojimus. Papildomi kaštai Bendrovėje patiriami dėl medžiagų sandėliavimo ir tvarkymo.
Su darbuotojais susijusios sąnaudos 2017 m. sąnaudų struktūroje sudarė 30,0 proc. Jos sudarė 6 327 tūkst.
Eur. Tai lėmė augantis vidutinis atlyginimas vienam darbuotojui, minimalios mėnesinės algos padidinimas nuo
2016 m. liepos 1 d.
Kitų sąnaudų dydį, kuris 2017 metais sudarė 16,2 proc. visų sąnaudų, lėmė išlaidos subrangovų paslaugoms
bei kitos nepriskirtos sąnaudos, tokios kaip krovinių vežimo, šilumvežių nuomos, turto remonto ir kt. kaštai.
Kuro sąnaudos 2017 m. sumažėjo lyginant su ankstesniais metais. Pokytį sąlygojo Bendrovėje diegiama
transporto ir mechanizmų kontrolės, kuro apskaitos sistema.
Nuo 2016 iki 2017 metų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 9,1 proc. Amortizacijos ir
nusidėvėjimo sąnaudų mažėjimui didžiausią įtaką darė pokyčiai turto bazėje.
2.3. Veiklos rezultatai
GTC 2017 m. EBITDA (pelnas iki apmokestinimo, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) sudarė 1 188 tūkst.
Eur. 2017 metais GTC EBITDA marža buvo 6,5 proc. (2016 m. buvo – 0,7 proc.).
Bendrovė 2017 m. patyrė 1 525 tūkst. Eur grynojo nuostolio.
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2.4. Balansas
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės turto vertė sumažėjo 5 716 tūkst. Eur, nuo 40 530 tūkst. Eur 2017 m.
pradžioje iki 34 814 tūkst. Eur analizuojamo laikotarpio pabaigoje. 2017 m. gruodžio 31 d. GTC ilgalaikis turtas
sudarė 75,7 proc. bendros turto struktūros, per metus jis sumažėjo 8,4 proc. 2017 m. trumpalaikis GTC turtas
sudarė 24,3 proc., per metus sumažėjo 28,0 proc.
Per 2017 m. Bendrovės kapitalas sumažėjo 9,6 proc. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 19 225 tūkst. Eur.
2017 m. pabaigoje GTC įsipareigojimai dėl ženklaus trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimo buvo 19,1 proc.
mažesni nei prieš metus. Bendrovės skolos finansinėms institucijoms per metus padidėjo 5,0 proc. Apyvartinių
lėšų trūkumui dengti, atsiskaitymui su tiekėjais, subrangovais ir darbuotojais yra sudaryta kreditavimo sutartis
su banku.
2.5. Investicijos
2017 m. GTC investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė 203 tūkst. Eur, 2016 metais –
249 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 196 tūkst. Eur. Investicijos skirtos Bendrovės gamybiniams
ir administraciniams pastatams atnaujinti, darbo vietoms gerinti, įrankiams, specializuotai įrangai įsigyti, turimų
mašinų ir mechanizmų modernizavimui.
Į nematerialųjį turtą 2017 m. investuota 7 tūkst. Eur, 2016 m. – 14 tūkst. Eur. Investicijos skirtos kompiuterinių
programų atnaujinimui bei tobulinimui – žmogiškųjų resursų valdymo ir darbo užmokesčio apskaičiavimo
sistemos „AlgaHR“ diegimui.
Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
2017 m. kovo 7 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 65 800,0 Eur vertės nepiniginiu įnašu.
2017 m. rugsėjo 22 d. pasibaigė UAB Geležinkelio tiesimo centro ir UAB „Geležinkelių projektavimas“,
reorganizavimas. Reorganizavimas įvykdytas prijungiant UAB „Geležinkelių projektavimas“, kuri po
reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie UAB Geležinkelio tiesimo centro, kuri po
reorganizavimo tęsia savo veiklą.
2017 m. gruodžio 20 d. pasirašyta naujos redakcijos Kolektyvinė sutartis.
3. VEIKLOS APŽVALGA
Reguliavimas
Geležinkelių transporto veiklos sąlygas, reikalavimus geležinkelių transporto darbuotojams ir santykius,
atsirandančius iš keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo Lietuvos Respublikos geležinkelių transportu nustato
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas, kurio nuostatos suderintos su Europos Sąjungos
teisės aktais. Šio kodekso 7 straipsnis nurodo, jog geležinkelių transporto viešąjį administravimą vykdo LR
Vyriausybė, Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Šios
institucijos formuoja geležinkelių transporto strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą, atlieka kituose teisės
aktuose nustatytas funkcijas bei pagal savo kompetenciją leidžia teisės aktus geležinkelių transporto
klausimais ir tiesiogiai ar per įgaliotas institucijas kontroliuoja, kaip šie teisės aktai vykdomi.
Rinka
Lietuvos rinka
Istoriškai GTC konkuruoja Lietuvos inžinerinių statinių statybos sektoriuje, kuris apima geležinkelių
infrastruktūros renovaciją, modernizavimą ir plėtrą. Prioritetas teikiamas geležinkelių infrastruktūros
renovacijai ir modernizavimui tarptautiniuose transporto koridoriuose. Pagrindinis dėmesys plėtojant
geležinkelių infrastruktūrą skiriamas Lietuvos geležinkelių techninei sąveikai su Europos geležinkeliais
užtikrinti, šiuolaikiniams saugos ir aplinkosaugos reikalavimams įgyvendinti, geležinkelio kelių apkrovai ir
traukinių važiavimo greičiui didinti, kombinuotiems vežimams skatinti. Siekiant pagerinti viso Lietuvos
1 520 mm geležinkelių tinklo techninę sąveiką su kitų ES valstybių geležinkeliais ir išlaikyti esamą regioninę
Baltijos valstybių geležinkelių sistemų techninę sąveiką, didelis dėmesys skiriamas techninės sąveikos
direktyvų įgyvendinimui. Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatyta nuolat modernizuoti geležinkelių
transporto infrastruktūrą, integruojant TINA tinklams priklausančias svarbiausias geležinkelių linijas į
transeuropinius transporto tinklus (TEN-T). Lietuvos geležinkelių infrastruktūra savo techniniais parametrais
turi prilygti ES šalių geležinkelių lygiui, tapti efektyvia Lietuvos multimodalinės transporto sistemos grandimi ir
įgalinti teikti aukštos kokybės paslaugas.
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Geležinkelių transporto ūkinė komercinė veikla Lietuvoje yra licencijuojama, įėjimo į rinką kaštai dideli. Šiuo
metu mūsų šalyje yra 33 geležinkelio įmonės (manevruotojai) ir 13 geležinkelio įmonių (vežėjai), turinčių
saugos sertifikatus, suteikiančius geležinkelio kelių eksploatavimo teisę pagal 2004/49/EB direktyvą.
Užsienio rinka
Modernus mašinų ir mechanizmų ūkis, kvalifikuotas personalas ir sukaupta vertinga patirtis paskatino GTC
žengti į užsienio rinkas ten siūlant savo paslaugas (Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje).
Klientai ir pagrindinės jų grupės
Pagrindinis GTC klientas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei grupės įmonės. Bendrovės teikiamomis
paslaugomis taip pat naudojasi stambios, vidutinės bei smulkios statybinės kompanijos, kurios turi savo
privažiuojamuosius geležinkelio kelius, naudojasi riedmenimis.
Paslaugų kokybė
Vienas iš GTC veiklos prioritetų – užtikrinti geležinkelio infrastruktūros objektų priežiūros, remonto paslaugų
teikimo kokybę pagal galiojančius standartus ir nustatytus kokybės reikalavimus. Įmonės ilgametė patirtis,
nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, atsakingas medžiagų tiekėjų pasirinkimas, pažangiausių
technologijų naudojimas ir technologinių statybos reikalavimų laikymasis, garantuoja kokybišką darbų atlikimą.
Bendrovėje įdiegta statybos darbų kokybės valdymo sistema, kurioje nustatyti įmonės tikslai kokybės srityje.
Kokybės valdymo sistema apima užsakovų reikalavimų kokybei tyrimus, projektinės sąmatinės
dokumentacijos įvertinimą, darbų fronto perėmimą, perkamų paslaugų, medžiagų ir gaminių kokybės kontrolinį
patikrinimą, atliekamų darbų kokybės kontrolę, defektų atsiradimo priežasčių analizę, sprendimų defektams
išvengti vykdymo kontrolę.
Darbuotojai
Darbuotojai – tai svarbiausias Bendrovės veiklos efektyvumą ir sėkmę lemiantis veiksnys. Bendrovės
personalo politika orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą, komandinio darbo bei organizacijos
kultūros formavimą.
GTC darbuotojų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d. siekė 438 žmones, palyginti su darbuotojų skaičiumi 2016 m.
pabaigoje, padidėjo 10 darbuotojų.
Bendrovės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2017 m., palyginti su 2016-aisiais, padidėjo 6,1 proc. arba
24 darbuotojais ir 2017 m. pabaigoje siekė 394 žm.
Kiekvienas darbuotojas turi tiksliai jam skirtą ir apibrėžtą darbą vadovaujantis parengtomis ir patvirtintomis
pareiginėmis nuostatomis. Aiškios darbuotojų pareigos leidžia užtikrinti materialinių ir finansinių išteklių
efektyvų ir tikslingą panaudojimą.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis GTC dirbo 66 moterys ir 362 vyrai. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 43,2
metai. Daugiausia įmonės darbuotojų yra 51–60 metų (119) ir 41–50 metų (108) amžiaus grupėse, kiek mažiau
yra 18–30 metų (86) bei 31-40 metų (84) darbuotojų, 31 darbuotojai patenka į 61 m. ir vyresnių žmonių amžiaus
grupę.
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis GTC darbuotojų amžiaus vidurkis – 47 metai. Daugiausia įmonės
darbuotojų buvo 51–60 metų (131) amžiaus grupėse, kiek mažiau 31–40 metų (101) bei 41-50 metų (98)
darbuotojų, 46 darbuotojai patenka į 61 m. ir vyresnių žmonių amžiaus grupę.
2017 m. darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai sudarė 29,6 proc. visų GTC sąnaudų. Darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 6 327 tūkst. Eur, t. y. 5,5 proc. mažiau nei 2016 m.
Žmogaus teisės
Vykdydama savo veiklą Bendrovė netoleruoja jokių žmogaus teisių pažeidimų, yra už sąžiningą bei skaidrią
darbo užmokesčio politiką, laikosi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę reglamentuojančių įstatymų, gerbia
darbuotojų teisę į poilsį ir netoleruoja jokių smurto formų, žodinių įžeidinėjimų ar patyčių.
Darbo apmokėjimo sistema
Bendrovė siekia sukurti efektyvią ir teisingą atlygio sistemą, kurios tikslas – pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti
darbuotojus.
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Bendrovė siekia mokėti atlyginimą, atitinkantį rinkos sąlygas, kiekvieno darbuotojo kompetencijas bei kuriamą
naudą Bendrovei. Tam, kad darbuotojai būtų motyvuoti ir aktyviai padėtų siekti Bendrovės tikslų, gamybos
departamento darbuotojams mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, kuri priklauso tiek nuo asmeninių, tiek
ir nuo visos Bendrovės tikslų vykdymo.
Pagrindinės veiklos rizikos
GTC veiklos rizikos valdymas vykdomas vadovaujantis Veiklos rizikų valdymo proceso aprašu, patvirtintu AB
„Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr. AS-24 (2016-06-22 redakcija).
Rizikų valdymas yra valdymo ir kontrolės sistemos dalis, kurio pagrindiniai principai yra įgyvendinami per rizikų
valdymo procesą, kuris apima visas grandis Bendrovėje. Šio proceso dalyvių atsakomybės apibrėžtos Veiklos
rizikų valdymo proceso apraše.

Generalinis direktorius
Rizikos šeimininkas

GTC rizikų valdytojas

GTC departamentų
direktoriai

Rizikų vertinimas
Valdymo priemonių
nustatymas
Įgyvendinimo
stebėsena

GTC darbuotojai

Rizikų vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą metuose nustatytais terminais, o ženkliai pasikeitus tam
tikroms GTC veiklos aplinkybėms, susijusios rizikos (ar galimos naujos) turi būti įvertinamos nedelsiant.
Esant poreikiui GTC rizikų valdytojas gali inicijuoti Rizikų vertinimo grupių sudarymą, kurios atsakingos už
atitinkamų procesų ir veiklų rizikų nustatymą ir analizę. Šių grupių darbą kuruoja ir rezultatus susistemina GTC
rizikų valdytojas.
Įmonės nustatytos ir išanalizuotos rizikos įvertinamos atsižvelgiant į jų pasireiškimo tikimybę ir galimą poveikį
veiklos tikslams ir rezultatams. Vertinimo metu atsižvelgiama į jau taikomų kontrolės priemonių veiksmingumą,
t. y. vertinamos likutinės rizikos duotuoju metu.
Vykdant veiklos rizikų valdymo proceso aprašo nuostatas, parengtas GTC veiklai įtakos turinčių rizikų sąrašas,
kuriame identifikuotos atitikties, finansinės, strateginės ir veiklos rizikos, kurioms valdyti numatytos kontrolės
priemonės. Visa informacija apie GTC rizikos valdymą talpinami AB „Lietuvos geležinkeliai“ Rizikos valdymo
informacinėje sistemoje.
4. VEIKLOS STRATEGIJA
GTC pagrindinis tikslas – tapti moderniausia regione susisiekimo infrastruktūros sprendimų kompanija.
Siekiant įgyvendinti Bendrovės misiją ir viziją, buvo nustatytos pagrindinės strateginės kryptys, kurios yra
orientuotos į Bendrovės tvarios vertės kūrimą ir apima svarbiausias valdymo sritis.
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6 lentelė. GTC strategijos schema
Tvari vertė

Misija

Susisiekimo infrastruktūros vystymo partneris

Vizija

Moderniausia regione susisiekimo infrastruktūros sprendimų kompanija

Vertybės

Profesionalumas

Bendradarbiavimas
Naujų
sprendimų
plėtra

VERSLO PLĖTRA

Strateginė
s kryptys

VEIKLOS
EFEKTYVUMAS

ORGANIZACINĖS
KULTŪROS
FORMAVIMAS

Projektų
valdymo
gerinimas

Įsitraukę
darbuotojai

Atsakomybė

Klientų LT plėtra

Sąžiningumas

Paslaugų užsienio
rinkose plėtra

Išorės
santykiai,
klientai

Pardavimų
stiprinimas

Standartizuoti
pagrindinių
tiesioginę vertę
kuriančių veiklų
procesai

Valdymo
apskaitos
įdiegimas

Vidaus
procesai

Užtikrintos
ir nuolat
vystomos
kompetencij
os

Užtikrinta
vadovų ir
pagrindinių
darbuotojų
pamaina

Sukurta
vieninga
vertybėmis
pagrįsta
veiklos
kultūra

Žmonės

Bendrovės strateginės kryptys užtikrina visų pagrindinių veiklų tęstinumą. Pagal strategines kryptis numatyti
uždaviniai ir priemonės, kurios leidžia pasiekti strateginius tikslus.
•

Verslo plėtros kryptis – siekiama vykdyti naujų sprendimų plėtrą, stiprinti ryšius su užsakovais ir
partneriais Lietuvoje ir užsienio rinkose tuo pačiu padidinant įmonės konkurencingumą, rinkos dalį ir
diversifikuojant klientų portfelį.

•

Veiklos efektyvumo didinimo kryptis – efektyvumo didinimas standartizuojant ir įdiegiant pardavimo
ir projektų valdymo procesus, diegiant projektų, dokumentų, resursų, informacijos ir veiklos valdymo
sistemą (IT sprendimai), valdymo apskaitą. Didinti valdomo turto efektyvumą, optimizuoti veiklos kaštų
valdymą.

•

Organizacijos kultūros formavimo kryptis, susijusi su darbuotojų įsitraukimo skatinimu, kuris
suprantamas kaip šios strategijos įgyvendinimo pagrindas. Kryptingas modernios, efektyvios, nuolat
besimokančios organizacijos, gebančios išlaikyti kompetencijų tęstinumą, kūrimas.

Tyrimų ir plėtros veikla
Bendrovės plėtra orientuota į Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 m. programos strateginių tikslų
įgyvendinimą. GTC atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir
reikalingas investicijas. 2018–2021 m. bus tęsiami projektai, svarbūs paslaugų plėtrai, paslaugų procesų
automatizavimui ir darbų optimizavimu.
5. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
5.1. Aplinkosauga
Aplinkos apsauga – viena prioritetinių Bendrovės veiklos sričių. Bendrovė nuolatos vertina veiklos daromą
poveikį aplinkai, taiko taršos prevencijos veiksmus, laikosi Bendrovės veiklai keliamų teisinių reikalavimų,
racionaliai naudoja savo veiklai būtinus materialiuosius išteklius, taiko priemones jų sąnaudoms mažinti, ugdo
darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir aplinkos apsaugą, bendradarbiauja ir keičiasi
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informacija aplinkos apsaugos klausimais su verslo partneriais, valstybės institucijomis ir kitais suinteresuotais
asmenimis bei įstaigomis, siekdama gerinti aplinkos būklę ir gyvenimo kokybę.
UAB Geležinkelio tiesimo centre įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema pagal ISO 14004 standartą. Bendrovė
nuolat prižiūri vadybos sistemą ir nuosekliai gerina vadybą aplinkosaugos srityje.
2017 m. pabaigoje aplinkosaugos vadybos sistema sėkmingai pakartotinai sertifikuota pereinant prie naujojo
standarto ISO 14001:2015.
5.2. Darbuotojai ir bendruomenė
Kompetencijų ugdymas
Bendrovėje nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai turėtų visus
įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, skatinamas
nuolatinis darbuotojų tobulėjimas.
2017 m. įmonės personalas dalyvavo įvairiuose bendrųjų, profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymuose,
pvz. projektų valdymas, verslo procesų valdymas, statybos vadovų mokymai ir kt. Per ataskaitinį laikotarpį
GTC darbuotojų mokymui panaudota 15 tūkst. Eur. Bendrovės lėšų (2016 m. – 23 tūkst. Eur).
Įmonė sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams atlikti praktiką Bendrovėje – pritaikyti teorines
žinias bei įgyti praktinių įgūdžių.
Kolektyvinė sutartis
GTC, kaip darbdavio, ir darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo UAB Geležinkelio tiesimo centro profesinės
sąjungos, pasirašyta Kolektyvinė sutartis, kuri 2017 m. gruodžio 20 d. buvo atnaujinta. Kolektyvinė sutartis
taikoma visiems Bendrovės darbuotojams. Bendrovės Kolektyvinėje sutartyje numatyta nemažai papildomų
socialinių garantijų.
Darbuotojų sauga
Bendrovėje ypač daug dėmesio skiriama darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrai darbo vietose kelti, pačių
darbuotojų atsakomybei didinti. Ypač didelis dėmesys skiriamas prevencinėms priemonėms. Pavojingus
darbus atliekantys darbuotojai privalo išklausyti specialius mokymus, vykdomas periodinis jų žinių tikrinimas.
Saugiam ir našiam darbui užtikrinti Bendrovėje parengti darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbuotojų saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos, darbų technologijos, įrenginių eksploatavimo bei kitos reikalingos instrukcijos.
Darbuotojai, naudojantys asmenines apsaugos priemones, papildomai instruktuojami pagal asmeninių
apsaugos priemonių naudojimo instrukcijas.
Asmeninėmis apsaugos priemonėmis – darbo rūbais, avalyne, pirštinėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis
darbuotojai aprūpinami Bendrovėje nustatyta tvarka.
Nelaimingų atsitikimų, dėl kurių darbuotojai patirtų žalą sveikatai, 2017 m. buvo 7, iš jų: 5 lengvi nelaimingi
atsitikimai, susiję su darbu, 1 lengvas nelaimingas atsitikimas, nesusijęs su darbu (pakeliui į / iš darbo), ir 1
mirtinas atvejis dėl darbuotojo ligos. 2016 m. GTC užfiksuoti 7 lengvi nelaimingi atsitikimai: 5 lengvi nelaimingi
atsitikimai, susiję su darbu, ir 2 nelaimingi atsitikimai, nesusiję su darbu (pakeliui į / iš darbo).
Darbuotojų sveikata
Bendrovėje organizuojami privalomi profilaktiniai sveikatos patikrinimai. Darbuotojai, dirbantys lauko
sąlygomis, privalomai skiepijami nuo erkinio encefalito, kitiems darbuotojams taip pat sudaryta galimybė
pasiskiepyti nuo erkinio encefalito savo noru, apmokant Bendrovės lėšomis.
Sportinė veikla
Bendrovė skatina sveiką darbuotojų gyvenseną, sportinę veiklą ir rūpinimąsi fizine bei protine sveikata.
2017 m., kaip ir ankstesniais metais, darbuotojams buvo sudarytos palankios sąlygos sportuoti – žaisti krepšinį
nuomojamoje salėje.
5.3. Korupcijos prevencija
Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą ir skaidrų bendravimą su
valstybės institucijomis.
Riziką sumažina veikiantys kompleksiniai vidaus kontrolės mechanizmai, skirti galimiems korupcijos rizikos
veiksniams nustatyti. Bendrovė nuolat vykdo veiklos kontrolę, tobulina veiklos procesus.
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