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Uždaroji akcinė bendrovė „STOTIES TURGUS“ 
Įmonės kodas: 233923260, M.K. Čiurlionio g.25, Kaunas 

2017 METŲ 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2017 m. gruodžio mėn. 31 d. 

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data. UAB „Stoties turgus“ (toliau – bendrovė) buvo įregistruota 1994 m. sausio 24 d.
registravimo Nr.  VĮ 94-5
2. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
3. Informacija apie Bendrovės dukterines įmones. Bendrovė dukterinių įmonių neturi.
4. Informacija apie asocijuotas įmones. Bendrovė asocijuotų įmonių neturi. 
5. Bendrovės veikla. Bendrovės veiklos objektu gali būti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimas. Bendrovės 
pagrindinė veikla – nekilnojamo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Kita Bendrovės veikla – nuosavo arba 
nuomojamo neliknojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.
6. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba Bendrovė ir kurios gali paveikti Bendrovės plėtrą. Bendrovės veikla 
vykdoma M.K.Čiurlionio g. 25B ir Vytauto pr. 6B, Kaune.  
Kaune, Šiaulių g. 30, devyniasdešimt devyneriems metams išnuomotame žemės sklype buvo statomas naujas 
prekybos ir paslaugų kompleksas, kurio statyba 2004 m. buvo sustabdyta dėl lėšų trūkumo. Šiuo metu šis prekybos 
ir paslaugų kompleksas yra  parduodamas. 
7. Įstatinio kapitalo pakitimai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 7 045 863 paprastąsias vardines akcijas. 

Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devyni) euro centai. Iš jų 3 593 391 akcija 
(51 proc.) priklauso Kauno m. savivaldybei, 915 961 akcija (13 proc.) priklauso vienam juridiniam asmeniui ir
2 536 511 akcija (36 proc.) priklauso kitam juridiniam asmeniui.
8. Darbuotojų skaičius. Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius kasmet mažėja: 2014 metais – 

14,  2015 metais - 13 , o 2016 metais - 9 darbuotojai. 2017 12 31 d bendrovėje dirbo 9 darbuotojai. 

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė. Bendrovė apskaitą tvarko ir 
finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą. 
Pagal LR Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatyme nustatytus rodiklius, Bendrovė rengia Vidutinėms 

įmonėms priklausantį finansinių ataskaitų rinkinį: Balansą, Pelno (nuostolių) ataskaitą, Pinigų srautų ataskaitą, 
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, Aiškinamąjį raštą ir Metinį pranešimą. 

2. Bendrovės apskaitos politika 
2.1. Bendrovės finansiniai metai - prasideda: sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
2.2. Finansinių ataskaitų valiuta - Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta, Euras. Nuo 2015 m. sausio mėn. 
01d. Euro kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas. 
2.3. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas – sudarant finansines ataskaitas apskaitytas įsigijimo verte,  
išminusavus sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją). 
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra 
išminusuojamas, o pardavimo pelnas (nuostolis) apskaitomas Pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
Pradinę materialiojo ir nematerialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus mokesčius ir visas 
tiesiogiai priskirtas išlaidas, išskyrus nereikšmingas sumas, kurios apskaitomos tą laikotarpį, kurį jos patirtos. 
Bendrovės pasirinkta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nuo 2015 01 23 d. yra  300 (trys šimtai) Eurų. 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiog proporcingą metodą ir per tokį naudingo tarnavimo laiką: 

- kiti pastatai ir statiniai      15 metų;  
             - transporto priemonės       4-10 metų; 

- kitas ilgalaikis turtas        3-8 metų. 
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo savikaina, visos padarytos išlaidos, kuriant ilgalaikį turtą, kaupiamos iki 
ilgalaikio turto statybos darbų pabaigos. Nusidėvėjimas nebaigtai statybai neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra 
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baigta ir turtas nepradėtas naudoti. Bendrovė viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko savikainos įsigijimo 
būdą. Taikant šį būdą, įsigytas ar pasigamintas turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse 
ataskaitose parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą 
ir turto vertės sumažėjimą, jei turtas buvo nukainuotas. 
2.4. Atsargos – atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina ir skirtos suvartoti įmonės reikmėms. 
2.5. Gautinos sumos – pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte, vėliau gautinos sumos yra 
apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. 
2.6. Grynieji pinigai – grynuosius pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų srautų ataskaitoje 
pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 
2.7. Mokėtinos sumos – skolos pirminio pripažinimo metu apskaitomos jų atsiradimo tikrąja verte. 
2.8. Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas – pajamos už prekybos vietų, sandėliavimo, 
nekilnojamojo turto nuomą pripažįstamos pajamomis tą mėnesį, kurį išrašoma PVM sąskaita faktūra ir laikoma, 
kad tai yra pajamų uždirbimo momentas. Gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojami 
kaip įsipareigojimai. 
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 konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais 
laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 
2.9. Bendrosios ir administracinės sąnaudos – pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu 
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą 
ataskaitinį laikotarpį, kai jos patirtos. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos administracijos 
darbuotojų darbo užmokestis, socialinis draudimas, administracinio pastato ir transporto priemonių išlaikymo, 
nuomos, eksploatacinės, nusidėvėjimo bei amortizacijos, apsaugos ir kitos sąnaudos. 
2.10. Kita veikla – jai priskiriamos kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos. 
2.11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai - palūkanos, valiutų kursų pasikeitimo rezultatas, pripažintos 
baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus. 
2.12. Pelno mokestis – pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu ir skaičiuojamas pagal Lietuvos 
Respublikos pelno mokesčio įstatymo reikalavimus. Bendrovei taikomas standartinis pelno mokesčio tarifas – 15 
procentų nuo apmokestinamų pajamų. Susidaręs nuostolis gali būti keliamas neribotą laiką, jei nepakeičiama 
veikla. 2017 m. pagal 24 VAS bendrovė paskaičiavo atidėtą pelno mokesčio turtą nuo laikinųjų skirtumų - 
atostogų rezervo (9 482 Eur). Atlikus skaičiavimus 289 Eur padidėjo 2016 m. suformuotas atidėtojo pelno 
mokesčio turtas. Visa atidėtojo pelno mokesčio turto suma 1 422 Eur atspindėta balanse kito ilgalaikio turto 
straipsnyje ir atitinkamai 289 Eur pokytis padidino ataskaitinių metų pelną. 
2.13. Poataskaitiniai įvykiai – kurie suteikia papildomos informacijos apie bendrovės padėtį balanso sudarymo 
dieną (koreguojantys įvykiai) atspindėti finansinėse ataskaitose, o poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys 
įvykiai, yra aprašomi pastabose, jei ši informacija yra reikšminga. 
2.14. Neapibrėžtieji įsipareigojimai. 
Paskolų, garantijų ir kitokių ne su darbo išmokomis susijusių išmokų vadovams ir jų giminaičiams nėra. 

III. PASTABŲ LENTELĖS 

       1. Informacija apie nematerialųjį turtą. 
       2. Informacija apie materialiojo turto nusidėvėjimo normas. 
       3. Informacija apie materialųjį turtą. 
       4. Informacija apie naudojamą nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą. 

5.1. Informacija apie žaliavas, medžiagas ir komplektavimo detales.
5.2. Informacija apie pinigus.

       5.3. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas. 
       6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, gautinas sumas ir kitą trumpalaikį turtą. 
       7. Informacija apie įstatinio kapitalo struktūrą. 
       8. 2017 metų pelno paskirstymo projektas. 
       9. Informacija apie bendrovės įsipareigojimų būklę. 
       10.1. Informacija apie bendrovės teises ir įsipareigojimus, nenurodytus balanse. 
       10.2. Trečiųjų asmenų naudojamas turtas bendrovėje. 

11. Informacija apie verslo segmentus.
       12. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatus. 
       13. Informacija apie finansinius ryšius su bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Eurais

Rodikliai Plėtros 
darbai

Prestižas Programinė 
įranga 

Koncesijos,
patentai,
licencijos
ir pan.*

Kitas
nematerialusis
turtas*

Iš viso

a) ĮSIGIJIMO SAVIKAINA 
Užpraėjusio laikotarpio pabaigoj 1 555 53 290 54 845

- turto įsigijimas 

- parduotas turtas (-)

- nurašytas turtas (-)

- perklasifikavimai +/(-)

Praėjusio laikotarpio pabaigoje - 1 555 - 53 290 54 845

- turto įsigijimas 
- parduotas turtas (-)

- nurašytas turtas (-)

- perklasifikavimai +/ (-)

Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - - 1 555 - 53 290 54 845

b) AMORTIZACIJA

Užpraėjusio laikotarpio pabaigoj 1 555 53 290 54 845

- amortizacija per metus

- parduoto turto (-)

- nurašyto turto (-)
- perklasifikavimai + / (-)

Praėjusio laikotarpio pabaigoje - - 1 555 - 53 290 54 845

- amortizacija per metus

- parduoto turto (-)

- nurašyto turto (-)

- perklasifikavimai +/ (-)

Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - - 1 555 - 53 290 54 845

c) VERTĖS SUMAŽĖJIMAS  

Užpraėjusio laikotarpio pabaigoj 

- vertės sumažėjimas 

- parduoto turto (-)

- nurašyto turto (-)

- perklasifikavimai +/(-)

Praėjusio laikotarpio pabaigoje 

- vertės sumažėjimas 

- parduoto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perklasifikavimai +/(-)

Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - - - - - -

d) Likutinė vertė užpraėjusio 
laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c) - - - - - -

Likutinė vertė praėjusio 
laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c) - - - - - -

Likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c) - - - - - -
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2.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos
Tiesiniu metodu

Ei-
lės 
Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupė 
Naudingo

tarnavimo laikas
(metais)

MATERIALUS TURTAS

1 Kiti pastatai 15

2
Mašinos ir įrengimai 
Įrenginiai(statiniai, gręžiniai ir kt.) 
Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus) 
Baldai , išskyrus naudojamus viešbučių veiklai 
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 
Kitas, anksčiau neišvardytas, turtas 

5
8
8
6
3
4

3 Kiti lengvieji automobiliai 10

NEMATERIALUSIS TURTAS

4 Programinė įranga 3

5 Kitas nematerialusis turtas 4
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3. Informacija apie materialųjį turtą.  

Eurais

Rodikliai Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įranga
Transporto

priemonės

Kiti įrenginiai, 

prietaisai ir įrankiai*

Žemė (investicinis 

turtas)

Pastatai

(investicinis turtas)

Sumokėti avansai ir 

vykdomi

materialiojo turto

statybos (gamybos)

darbai

Iš viso

a) ĮSIGIJIMO SAVIKAINA

Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 014 469 243 11 413 186 125 2 775 898 3 443 693

- turto įsigijimas -

- parduotas turtas (-) -

- nurašytas turtas (-) ( 29 883) ( 29 883)

- perklasifikavimai +/(-) -

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 014 469 243 - 11 413 156 242 - - 2 775 898 3 413 810

- turto įsigijimas 82 708 93 053 175 761

- parduotas turtas (-) -

- nurašytas turtas (-) -

- perklasifikavimai +/(-) -

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 83 722 469 243 - 11 413 156 242 - - 2 868 951 3 589 571

b) NUSIDĖVĖJIMAS

Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 395 410 11 413 154 120 560 943

- nusidėvėjimas per metus 32 454 19 505 51 959

- parduoto turto (-) -

- nurašyto turto (-) ( 29 882) ( 29 882)

- perklasifikavimai +/(-) -

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 427 864 - 11 413 143 743 - - - 583 020

- nusidėvėjimas per metus 15 088 8 583 23 671

- parduoto turto (-) -

- nurašyto turto (-) -

- perklasifikavimai +/(-) -

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 442 952 - 11 413 152 326 - - - 606 691
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Eurais

Rodikliai Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įranga
Transporto

priemonės

Kiti įrenginiai, 

prietaisai ir įrankiai*

Žemė (investicinis 

turtas)

Pastatai

(investicinis turtas)

Sumokėti avansai ir 

vykdomi

materialiojo turto

statybos (gamybos)

darbai

Iš viso

c) PERKAINOJIMAS

Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) -

- parduoto turto (-) -

- nurašyto turto (-) -

- perklasifikavimai +/(-) -

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - - - - - - - - -

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) -

- parduoto turto (-) -

- nurašyto turto (-) -

- perklasifikavimai +/(-) -

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - - - - - - - - -

d) NUVERTĖJIMAS 

Užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -

- vertės sumažėjimas -

- parduoto turto (-) -

- nurašyto turto (-) -

- perklasifikavimai +/(-) -

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - - - - - - - - -

- vertės sumažėjimas -

- parduoto turto (-) -

- nurašyto turto (-) -

- perklasifikavimai +/(-) -

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - - - - - - - - -

e)
Likutinė vertė užpraėjusio ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (a)-(b)+(c)-(d)
1 014 73 833 - - 32 005 - - 2 775 898 2 882 750

Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(a)-(b)+(c)-(d)
1 014 41 379 - - 12 499 - - 2 775 898 2 830 790

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-

(b)+(c)-(d)
83 722 26 291 - - 3 916 - - 2 868 951 2 982 880
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4. Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 

Eurais
     Ilgalaikio materialiojo turto grupė  Įsigijimo savikaina 2017 m. Įsigijimo savikaina 2016 m. 

Pastatai, statiniai
338 629 223 118

Materialusis turtas: Transporto priemonės (VW 
Caddy) 11 413 11 413

Materialusis turtas: kita įranga, prietaisai, 
įrankiai ir įrenginiai 138 803 91 605

Iš viso 488 845 326 136

5.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 

Eurais

Rodikliai
Žaliavos ir

komplektavimo
gaminiai

Nebaigta
gamyba

Pagaminta
produkcija

Pirktos
prekės,  
skirtos

perparduoti

Iš viso

a) Atsargų įsigijimo savikaina  
praėjusių finansinių metų pabaigoje 62 62
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 70 70
b) nukainojimai iki grynosios galimo rea-
lizavimo vertės (atstatymas) praėjusių fi-
nansinių metų pabaigoje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
c) grynoji galimo realizavimo vertė fi-
nansinių metų pabaigoje (a)-(b) 70 70
įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas 
LIFO būdas
įkeistų atsargų vertė
atsargos, laikomos pas trečiuosius asme-
nis

5.2. Pinigai

Eurais
Pinigų ekvivalentų pavadinimas 2017 m. 2016 m.

Atsiskaitomoji sąskaita  Luminor banke 75 170 64 177

Atsiskaitomoji sąskaita  Šiaulių banke 100 033 100 031

Kasa 700 452

                                         Viso pinigai ir pinigų ekvivalentai    175 903 164 660

5.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 

Eurais
Rodikliai 2017 m. 2016 m.

Būsimų laikotarpių sąnaudos, iš jų: 134 186
CA, turto draudimas 42 28
Prenumerata 66
Kita 92 92

Sukauptos pajamos
Sukauptos pajamos (asocijuotų įmonių)

Iš viso: 134 186
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6. Išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas 

Eurais
Stambiausios išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų grupės Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs 

ataskaitinis
laikotarpis

1. Sumokėti avansas tiekėjams už prekes ir paslaugas 454 313

2. Išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis (advokatams, auditoriams) 411 411

                                                 Iš viso išankstiniai apmokėjimai 865 724
1.1. Komercinių įrenginių ir kioskų nuomininkų įsiskolinimas už sunaudotą elektros energiją 
ir nuomą 1 694 1 849

1.2 Kitos gautinos sumos 189 61
Iš viso per vienerius metus gautinos sumos 1 883 1 910

Sumokėti avansai tiekėjams – išankstinis prenumeratos užsakymas sekantiems metams. Bendrovėje reikšmingiausi pirkėjų 
įsiskolinimai suderinti. 2016 metų pabaigoje bendrovėje buvo trys fiziniai asmenys, kurių bendra beviltiškų skolų suma sudarė 
1 090,33 Eur. 2017 metais  buvo sugrąžinta 66,28 Eur beviltiškų skolų, todėl beviltiškų skolų suma sumažėjo iki 1 024,05 Eur.  

7.  Įstatinio kapitalo struktūra 
Eurais

Rodikliai
Akcijų   skaičius Suma

1. Pagal akcijų rūšis 7 045 863 2 043 300
1.1. Paprastosios akcijos 7 045 863 2 043 300
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos

IŠ VISO: 7 045 863 2 043 300
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas 3 593 391* 1 042 083
3. Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė
4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės
5. Akcijos, kurias turi kiti asmenys 3 452 472* 1 001 217
* Bendrovės kapitalas padalintas į paprastąsias vardines akcijas, kur vienos akcijos nominalas 0,29 euras. Iš jų 51% priklauso 
Kauno miesto savivaldybei, 49% kitiems juridiniams asmenims.

8. 2017 m. pelno paskirstymo projektas
Eurais

Straipsniai Suma

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas(nuostoliai) ataskaitinių metų pabaigoje 897 900

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) 60 110

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) -

Pervedimai iš rezervų -

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 958 010

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą nuo 2017 m. pelno 3 006

Pelno dalis , paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms), valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų 
premijoms ir kitiems tikslams

-

955 004

Kadangi bendrovėje įstatymų numatyta tvarka privalomasis rezervas dar nėra pilnai suformuotas, tai nuo 2017 m. pelno – 3 006 
Eur reikia skirti į privalomąjį rezervą. 
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9.   Bendrovės įsipareigojimų būklė 
Eurais

Rodikliai Mokėtinos skolos ar  jų dalys 
Mokėtinos sumos pagal rūšis Per vienerius

finansinius
metus

Po vienerių 
finansinių metų, bet ne 
vėliau kaip per penke-

rius metus

Po penkerių 
finansinių 
metų 

1. Finansinės skolos: 
(tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms) 
1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 

 1.2.Kredito įstaigoms 

 1.3.Kitos finansinės skolos 

 2. Skolos tiekėjams: 
3. Gauti išankstiniai apmokėjimai  59
4. Pelno mokesčio įsipareigojimai  2 729

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12 020

6. Kitos skolos 12 494

IŠ VISO 27 302

10.1.   Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse 
Eurais

Rodikliai Suma

Suteiktos arba neatšaukiamos (negrąžinamos) pažadėtos Bendrovės garantijos: 

Apyvartoje esantys bendrovės patvirtinti vekseliai 
Kita: areštuotas turtas(pastatai ir statiniai)
Mokėtinos lizingo palūkanos  
Ilgalaikės teisės naudotis turtu*Turtas pagal panaudą 

-
-
-

364*

* UAB “ Kauno švara “ konteineriai

10.2. Trečiųjų asmenų turtas naudojamas bendrovėje 

Eil.
Nr.

Trečiųjų asmenų naudojamas turtas  įmonėje  Sutarties sudarymo 
data

Sutarties terminas Nuomotojas

1 Pastatas-gyvenamasis namas
129,23kv.m.(turgaus administracija)

2017 12 07 2 (dviem) metams UAB RGS valda

2 34 prekybos paviljonai 454 kv.m. 2009 09 09 Iki 2018 12 31 dienos UAB RGS valda

3 Žemės sklypas  14347 kv.m. 1996 07 26 2095 07 26 Kauno apskrities
valdytojo administracija

4 Žemės sklypas 5699 kv.m. 2000 03 08 neterminuota Kauno m. savivaldybė 

11. Informacija apie verslo segmentus
Eurais

Rodikliai Verslo segmentai

Visos Bendrovės 
A B C

Pagrindinė veikla Kita veikla Finansinė ir 

investicinė veikla 

Finansiniai
metai

Praėję 
finansiniai

metai

Finansiniai
metai

Praėję 
finansi-

niai
metai

Finansi-
niai me-

tai

Praėję 
finansi-

niai
metai

Finansiniai
metai

Praėję 
finansiniai

metai

Pajamos 445 500 446 397 176 1 729 2 161 447 405 448 558
Sąnaudos* (376 336) (387 822) (629) (1 581) (2) (1) (376 967) (389 404)
Veiklos pelnas 69 164 58 575 ( 453) ( 1 581) 1 727 2 160 70 438 59 154

*t.sk. 1 700 Eur už audito suteiktas paslaugas
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AUDITO ATASKAITA
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „STOTIES TURGUS“ AKCININKAMS, VALDYBAI,

ADMINISTRACIJOS VADOVUI

1. Įžanginė dalis 

Būdami Bendrovės auditoriais, kuriuos paskyrė akcininkų susirinkimas, mes atlikome 
Uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ (toliau „Bendrovė“) parengto finansinių ataskaitų 
rinkinio, kurį sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno 
(nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei 
aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Be minėtų finansinių ataskaitų audito, atlikome 2017 m. metinio pranešimo, kuris yra 
pridedamas prie šių finansinių atskaitų, patikrinimą. 

2. Nepriklausomumas

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir 
partneriai, aukštesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teisės aktų nustatytą auditą, yra 
nepriklausomi nuo Bendrovės 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, ir 
laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatymu ir TBESV kodeksu. 

3. Audito apimtis

Mes atlikome pilnos apimties teisės aktų nustatytą bendros paskirties metinių finansinių 
ataskaitų auditą, kaip nustatyta LR Finansinių ataskaitų audito įstatyme. Šioje audito ataskaitoje 
yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu 
nustatyti Bendrovės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių 
ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Bendrovės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, 
todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai. 

4. Audito ataskaitos naudojimo apribojimas

Ši audito ataskaita skiriama bendrovės akcininkams, valdybai, administracijos vadovui bei 
kompetentingoms priežiūros institucijoms ir neturi būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita 
negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio suderinimo su auditoriumi, išskyrus 
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus. 

5. Audito atlikimo metodika, apimtis ir laikas

Auditas buvo atliktas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais bei kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais audito atlikimą Lietuvos Respublikoje. Šiuose teisės aktuose nustatyta, kad 
auditoriai laikytųsi etikos reikalavimų ir auditą planuotų bei atliktų taip, kad gautų pakankamą 
užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apėmė Bendrovės 
veiklos laikotarpį nuo 2017.01.01 iki 2017.12.31.  

Audito tikslas yra leisti auditoriui pareikšti nuomonę, kad Bendrovės metinės ataskaitos 
visais reikšmingais atžvilgiais atitinka pripažintus apskaitos principus ir Bendrovės įstatus ir, kad 
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ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Bendrovės turtą ir įsipareigojimus bei finansinę būklę ir 
rezultatus.

Už finansinių ataskaitų turinį yra atsakinga Bendrovės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis 
atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šias finansines ataskaitas. 

Ryšium su metinių ataskaitų auditu mes gavome vadovybės pasirašytą tvirtinimo laišką, 
kuriame patvirtinama, kad kitų reikšmingų, finansinėse ataskaitose neatspindėtų teisių ir 
įsipareigojimų Bendrovė neturi. 

Auditas apėmė procedūras, kurias atliekant buvo siekiama surinkti audito įrodymų dėl 
finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Remiantis audito standartais procedūrų 
parinkimas priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų 
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, 
auditorius atsižvelgė į vidaus kontrolę, susijusią su Bendrovės finansinių ataskaitų rengimu ir 
teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne 
tam, kad pareikštų nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat 
apėmė taikytų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų 
racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.  

Tikrinimo procedūros labiausiai buvo nukreiptos į tas sritis finansinėse ataskaitose, kuriose 
gali būti esminių klaidų ir netikslumų, kurie gali būti svarbūs Bendrovės valdymui. Patikrinimo 
metu buvo peržiūrėtos metinių ataskaitų parengimo procedūros bei dokumentai, patvirtinantys 
informaciją ir sumas, pateiktas metinėse ataskaitose, kad galima būtų gauti turto ir nuosavybės 
buvimo bei įvertinimo įrodymų. Darbo metu buvo įvertinti naudojami apskaitos principai bei 
vadovybės padaryti įvertinimai. Mes nustatėme, ar įsiskolinimai ir kiti Bendrovės 
įsipareigojimai, apie kuriuos mums žinoma, yra tinkamai atspindėti metinėse ataskaitose, 
įskaitant išlaidų, garantijų bei kitų nebalansinių įsipareigojimų pateikimą. Taip pat mes 
patikrinome, ar ruošiant metines finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į svarbius poataskaitinius 
įvykius. 

Patikrinimas buvo paremtas užfiksuotų ūkinių operacijų atranka, todėl išliko neišvengiama 
rizika, kad klaidos ir netikslumai jeigu tokie egzistuoja, galėjo būti neatskleisti. Mes tikime, kad 
patikrinimo metu gavome pakankamą, bet ne absoliučią garantiją, kad finansinėse ataskaitose 
nėra esminių klaidų ir netikslumų. 

Mes ištyrėme mums pateiktas 2017 m. finansines ataskaitas, kuriose nurodyta 60,1 tūkst. Eur 
grynasis pelnas, 3 163 tūkst. Eur bendra turto suma ir nuosavas kapitalas 3 136 tūkst. Eur. 

6. Auditoriaus išvados modifikavimo priežasčių aprašymas  

Remiantis atliktu auditu apie Uždarosios akcinės bendrovės „STOTIES TURGUS“ 2017 m.
metines finansines ataskaitas pateikėme besąlyginę audito išvadą, pasirašytą 2018m. vasario 27d. 

7. Finansinės ataskaitos, pastabos, apibendrinimai ir pasiūlymai jų tobulinimui 

Bendrovė metinių finansinių ataskaitų rinkinį parengė pagal Lietuvos Respublikoje 
galiojančius apskaitos principus, kurie įteisinti Įmonių finansinės atskaitomybės ir Buhalterinės 
apskaitos įstatymuose, Verslo apskaitos standartuose bei kituose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose finansinės apskaitos vedimą ir atskaitomybės sudarymą. Mes čia 
nepateikiame detalių finansinių pozicijų iššifravimų, nes tai išsamiai yra atlikta Bendrovės 
aiškinamajame rašte prie metinių finansinių ataskaitų.  
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Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 
finansinę atskaitomybę bei verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės 
nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar 
klaidos.

Per ataskaitinius 2017 metus Bendrovės apskaitos politika iš esmės nesikeitė.  

Bendrovės ūkiniai-finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Ataskaitiniu 
laikotarpiu bendrovei vadovavo Saulius Tumonis. Vyr. buhaltere dirbo ir metines finansines
ataskaitas ruošė Gražina Gražytė.  

Ilgalaikis turtas

Naudojamo ilgalaikio turto apskaita buvo vykdoma vadovaujantis norminių aktų 
reikalavimais. Turto nusidėvėjimo normatyvai yra patvirtinti bendrovės valdybos sprendimu.  

Bendrovė pagal esamą apskaitos politiką visą ilgalaikį turtą finansinėse ataskaitose parodė 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ištyrę ilgalaikio turto likučių sąrašus, 
inventorizacijos apyrašus, įvertinus parinktus nusidėvėjimo laikotarpius, dėl naudojamo 
ilgalaikio turto straipsnių vertės pastabų neturime. 

 Turime atkreipti dėmesį, kad nebaigtos statybos straipsnyje yra apskaityta reikšminga 
sukaupta projektavimui bei statybos darbams išleista 2 869 tūkst. Eur suma. Atsižvelgiant į tai, 
kad didžioji dalis sumos (2 776 tūkst. Eur) yra sukaupta už statomą objektą, kurio pagrindiniai 
darbai nuo 2004 m. sustabdyti, bendrovė, pagal 6-ąjį Verslo apskaitos standartą, yra atlikusi šių 
nebaigtų statybų vertinimą. Gauti vertinimo rezultatai patvirtino, jog apskaityta vertė nėra 
mažesnė nei rinkos vertė. Bendrovės vadovybė mums pateikė 2015-2020 metų įmonės strategiją, 
kur numatomas nebaigtos statybos perleidimas arba tolimesnis vystymas, gavus finansavimą. 

Atsargos

Metinė inventorizacija sukauptų sąnaudų bei avansinių mokėjimų atlikta ir vadovybės 
patvirtinta. Trūkumų, perteklių ar nelikvidžių atsargų inventorizacijos metu nustatyta nebuvo.  

Pirkėjų skolos ir kiti debitoriai   

Metų pabaigoje neapmokėtų pirkėjų skolų už paslaugas ir prekes grynąja verte bendrovė 
apskaitė 1,7 tūkst. Eur. Bendrovė susiderino skolas su visais skolininkais, gera skolų valdymo 
kontrolė. 

Pagrindiniai apskaitos principai, tokie kaip kaupimo ir atsargumo, reikalauja, kad įmonė 
pasirinktų tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto, nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų vertė nebūtų nepagrįstai padidinta arba sumažinta. Rengiant 
metines finansines ataskaitas yra reikalaujama, kad pirkėjų, reikšmingai vėluojančių mokėti už 
paslaugas, skolos, o taip pat skolos, dėl kurių yra bylinėjamasi, bei dėl kitų priežasčių abejotinos 
gautinos sumos turi būti nuvertintos iki vertės, kurią tikimasi atgauti.  

 Bendrovės sudarytas rezervas abejotinoms pirkėjų skoloms finansinių metų pabaigoje 
sudarė 1 tūkst. Eur, kitų reikšmingų vėluojančių skolų nėra.  

Pinigai

Apskaityti pinigų likučiai banko sąskaitose atitiko pateiktus banko išrašus iš sąskaitų. 
Grynųjų pinigų likučiai kasoje kiekvieną mėnesį buvo inventorizuojami ir metų pabaigoje atitiko 
apskaitytų kasos knygoje likučius. Bendrovėje buvo laikomasi Kasos darbo organizavimo 
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taisyklių reikalavimų. Buhalterinė pinigų judėjimo apskaita bendrovėje buvo vedama 
vadovaujantis norminių aktų nustatyta tvarka. Nukrypimų šioje srityje nepastebėta. 

Mokėtinos sumos 

Įsiskolinimų tiekėjams, valstybės ir soc.draudimo biudžetams bei darbuotojams bendrovė 
metų pabaigoje turėjo 27,3 tūkst. Eur.  

Bendrovė, vadovaudamasi bendraisiais apskaitos principais, įteisintais Verslo apskaitos 
standartuose, kurie reikalauja, kad metinėse finansinėse ataskaitose būtų atspindėti visi žinomi ir 
neatšaukiami įsipareigojimai, kuriuos galima patikimai įvertinti, skaičiuoja darbuotojų 
atostoginių kaupinius. Pagal LR Darbo kodeksą visi darbuotojai turi teisę į kasmetines atostogas, 
nepanaudotų atostogų trukmė yra besikaupianti priklausomai nuo darbuotojų išdirbto laiko ir jau 
panaudotų atostogų trukmės. Kadangi įmonės įsipareigojimai darbuotojams dėl atostogų negali 
būti atšaukiami, bendrovė per ataskaitinius metus apskaičiavo metų pabaigoje susikaupusių 
įsipareigojimų sumą ir ją atspindėjo kreditorinių įsipareigojimų darbuotojams straipsnyje. 

Aukščiau minėtais pagrindais bendrovė apskaičiavo, kad ataskaitinių metų pabaigoje 
susikaupusių įsipareigojimų darbuotojams dėl nepanaudotų atostogų kartu su soc. draudimo 
priskaitymas yra 9,5 tūkst. Eur. 

Mūsų žiniomis visi apskaityti įsiskolinimai kreditoriams buvo realūs, pagrinde susidarę 
paskutinį metų mėnesį. Skolų pradelstais terminais metų pabaigoje bendrovė neturėjo. 

Iš audituotų balanso duomenų matyti, kad ataskaitiniais metais bendrovės mokumo rodikliai 
buvo labai geri.

Pajamos ir veiklos rezultatai

Pagrindinės veiklos pajamų – prekybos vietų nuomos pajamų per ataskaitinius metus 
bendrovė uždirbo 445,5 tūkst. Eur, ir tai atitiko ankstesnių metų lygį.  

Bendrosios ir administracinės sąnaudos buvo įprastinės, dėl gero išlaidų administravimo 
vadovybei pavyko jas sumažinti 11,5 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiais metais.  

Metinių ataskaitų auditas buvo planuojamas taip, kad atitiktų finansinės apskaitos nuostatas 
ir jo tikslas nebuvo mokestinių pajamų apskaičiavimas arba patikrinimas, ar visi straipsniai buvo 
teisingai traktuojami mokesčių tikslais. Mes peržiūrėjome įmonės mokesčių skaičiavimą ir iš 
esmės įsitikinome, ar įmonė laikosi galiojančių mokesčių įstatymų. Mes neradome jokių 
reikšmingų mokesčių apskaičiavimų nukrypimų, dėl kurių reikėtų daryti esminius koregavimus 
finansinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose. 

Akcininkų nuosavybė 

Per ataskaitinius metus akcininkų apskaitytas nuosavas kapitalas iš viso padidėjo ataskaitinio 
laikotarpio rezultatu 60,1 tūkst. Eur.  

Metų pabaigoje nuosavo akcininkų kapitalo bendrovėje buvo apskaityta 3 136 tūkst. Eur, kas 
sudarė 99,1 proc. viso bendrovės disponuojamo turto vertės. Tačiau nebaigtos statybos straipsnis 
sudaro 90,7 proc. viso bendrovės turto, todėl nebaigtos statybos sėkmingas perleidimas ar darbų 
tęstinumas yra pagrindinis klausimas, įvertinant akcininkų nuosavybę. 
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Poataskaitiniai įvykiai 

Bendrovė patvirtino, kad reikšmingų įvykių, kurie galėtų turėti įtakos 2017 metų 
finansiniams rezultatams, nuo finansinių metų pabaigos iki balanso sudarymo datos neįvyko. 
Mes taip pat neradome jokių įrodymų, kurie rodytų tokių įvykių egzistavimą.  

8. Metinio pranešimo įvertinimas 

Bendrovės vadovas paruošė metinį pranešimą, skirtą visuotiniam akcininkų susirinkimui. 
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Bendrovės 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:

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

 Bendrovės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

9. Vidaus kontrolės sistemos būklė 

Finansinių ataskaitų audito tikslas yra leisti auditoriui pareikšti nuomonę, kad Bendrovės 
metinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais atitinka pripažintus apskaitos principus ir 
Bendrovės įstatus ir, kad ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Bendrovės turtą ir įsipareigojimus 
bei finansinę būklę ir rezultatus. 

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 
Verslo apskaitos standartus. Vadovybės atsakomybė yra: sukurti, įdiegti ir palaikyti vidaus 
kontrolę, kuri yra svarbi tam, kad finansinės ataskaitos būtų parengtos ir teisingai pateiktos be 
reikšmingų informacijos iškraipymų, galinčių atsirasti tiek dėl apgaulės, tiek dėl klaidos. 
Vadovybė taip pat atsakinga už tinkamos apskaitos politikos parinkimą ir taikymą bei apskaitinių 
įvertinimų, kurie yra pagrįsti tomis aplinkybėmis, atlikimą. 

Audito metu buvo atliekamos procedūros, siekiant surinkti audito įrodymus apie sumas ir 
atskleidimus finansinėse ataskaitose. Savo profesiniu sprendimu pasirinkome tokias vidaus 
kontrolės vertinimo procedūras, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizikos tiek 
dėl apgaulės, tiek dėl klaidos, vertinimą, kurių pagalba galėtume įvertinti finansinės informacijos 
iškraipymo riziką dėl vidaus kontrolės trūkumų. Atlikdami rizikos vertinimą, atsižvelgėme į 
vidaus kontrolę tiek, kiek ji yra svarbi Bendrovės finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam jos 
pateikimui ir tam, kad galėtume parengti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne 
tam, kad pareikštume nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės efektyvumą. Vidaus kontrolės 
efektyvumo ir tinkamumo pilnas įvertinimas galėtų būti atliktas tik atlikus specialų veiklos 
auditą. Audito metu taip pat buvo vertintas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės 
atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas. 

Vidaus kontrolės testavimo metu mes nustatėme, kad Bendrovėje egzistuoja procedūros, 
užtikrinančios, kad vadovybė būtų informuota apie visas reikšmingas ir neįprastas operacijas, 
egzistuoja procedūros, užtikrinančios, kad finansinės ataskaitos ir kitos reikalingos pažymos ar 
apyskaitos valdymui ir priežiūros institucijoms yra pateikiamos laiku, kas nustatytą laiko tarpą 
yra vykdomi palyginimai (inventorizacijos) tarp apskaitos įrašų ir turto natūroje ir pan.  

Apibendrindami atliktas vidaus kontrolės testavimo procedūras, kurias atlikome finansinės 
informacijos audito procedūrų tikslams, galime teigti, kad neradome jokių neigiamų aspektų dėl 
galimų vidaus kontrolės sistemos trūkumų, kurie galėtų sukelti abejonę pateiktos apskaitinės 
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