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santl.atlKos
AB .,Achema" akcįninkams
Nuomonė
Atskirųjų finansinių ataskaitų santrauka, kurią sudaro 20'lB m. gruodŽio 31 d. atskirasis balansas, tą
dieną pasibaigusių metų atskiroji pelno (nuostolių) ataskaita, atskiroji nUoSaVo kapitalo pokyčių
ataskaita, atskiroji pinigų SraUtų ataskaita ir atskirų1ų f inansinių ataskaitų aiškinamojo rašto santrauka,
yra parengta pagalAB ,.Achema" (toliau _lmonė)audituotas atskirąSias finansines ataskaitas už
201B m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

MŪsų nuomone, pridėta atskirų1ų finansinių ataskaitų santrauka visais reikšmingais atŽvilgiaiS atitįnka
audituotas atskirąSiaS finansines ataskaitas santraukos aiŠkinamajame raŠte apraŠytu pagrindu.
Atskirųjų f inansinių ataskaitų santrauka
Atskirųjų finansinių ataskaltų santraukoje nėra pateikta visa pagaI Lietuvos Respublikos verslo
apskaitos standartus reikalaujama atskleisti informacija. Todėl atskirųjų finansinių ataskaitų santraukos
ir mūsų iŠvados apie 1ą skaitymas negali pakeisti audituotų atskirųjų finansinių ataskaitų ir mūsų
iŠvados apie jas skaitymo.

Audituotos atskirosios finansinės ataskaitos ir mūsų išvada apie jas
Savo 2019 m. kovo 12 d. iŠvadoje apie audituotas atskirąsias finansines ataskaitas mes
pareiŠkėme nemodifikuotą audito nUomonę.

Vadowbės atsakomybė už atskirųjų f inansinių ataskaitų santrauką
Vadovybė yra atsakinga už atskirųjų finansinių ataskaitų santraukos parengimą santraukos
aiškinama1ame rašte apraŠytu pagrindu.

@2o19,.KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG imonių narių, priklausančių Šveicarijos jmonei
,,KPMG lnternational cooperativē" (,,KPMG lntērnational"), tinklo narė.
Visos teisės sauqomos.

]monės kodas: 111 494971
PVM mokėtojo kodas: LTl 14949716
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Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė - pareikšti nUomonę, pagrjstą procedūromis, kurias mes atlikome pagal

B1O-ąjĮTarptautinjaudito standartą (TAS) (perŽiūrėtą) ,,UždUotys pateikti išvadą apie finansinių
ataskaitų santrauką", apie tai, ar atskirųjų finansinių ataskaitų santrauka visais reikŠmingais
atžvilgiais atitin ka aud itUotas atskirąsias f ina nsines ataska itas.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

Toma Jensen
AtestUota auditorė

Vilnius, Lietuvos Respublika
2O'19 m. kovo 15 d.

o2o19 ,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir
nepriklausomų KPMG jmonių narių, priklausančių Šveicarijos jmonēi
,,KPMG lnternational cooperativė" (,.KPlMG lnternētional"), tinklo narė.
Visos tėisės saU90mos.
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2018 m. ATSKIRASIS METINIS PRANEŠIMAS
Parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 reikalavimais.
1.1. Objektyvi Bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų,
su kuriais Bendrovė susiduria, apibūdinimas
AB „Achema“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1994 m. liepos 7 d. Jonavos rajono savivaldybėje. Bendrovės pagrindinė
veiklos kryptis – trąšų ir azoto junginių gamyba, pramoninių dujų gamyba, chemijos produktų didmeninė prekyba.
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 73 189 tūkst. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas atvaizduotas atskirojoje nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaitoje, kuri yra sudėtinė šių atskirųjų finansinių ataskaitų dalis.
2018 m. Bendrovė gavo 520 624 tūkst. eurų pajamų, iš kurių pardavimo pajamos – 397 542 tūkst. eurų, kitos veiklos
pajamos – 116 616 tūkst. eurų, investicijų, paskolų, palūkanų ir panašios pajamos – 6 465 tūkst. eurų. Sąnaudos 2018 m.
sudarė 553 277 tūkst. eurų, iš kurių pardavimo savikaina – 401 474 tūkst. eurų, pardavimo sąnaudos – 26 321 tūkst. eurų,
bendrosios ir administracinės sąnaudos – 13 285 tūkst. eurų, kitos veiklos sąnaudos – 105 629 tūkst. eurų, palūkanų ir kitos
panašios sąnaudos – 6 568 tūkst. eurų. Bendrovės 2018 m. nuostolis prieš apmokestinimą – 32 653 tūkst. eurų. Grynasis
2018 m. nuostolis – 28 902 tūkst. eurų.
Bendrovės turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 302 502 tūkst. eurų. Nuosavas kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė
235 756 tūkst. eurų. Bendrovės dotacijos, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, sukauptos sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d.
sudarė 52 030 tūkst. eurų, atidėjiniai – 14 716 tūkst. eurų.
Bendrovė esminės rizikos ar neapibrėžtumų 2018 metais neturėjo, išskyrus tai, kas atskleista atskirosiose finansinėse
ataskaitose.
Bendrovės vienas svarbiausių tikslų yra veiklos organizavimas, veiklą orientuojant į supančios aplinkos būklės gerinimą bei
taršos prevencijos priemonių taikymą, siekiant sumažinti neigiamą Bendrovės poveikį aplinkai, gerinti ekologinę situaciją
Lietuvoje ir Baltijos jūros regione, aktyviai formuoti šalies ekologinę politiką.
1.2. Visų Bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią
tos akcijos sudaro
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo savų akcijų.
1.3. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius bei jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo
dalis, kurią tos akcijos sudaro
Bendrovė 2018 metais neįsigijo ir neperleido savo akcijų.
1.4. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes
Bendrovė atstovybių neturi. Bendrovės filialai:
Filialas „Achemos poliklinika“;
Filialas „Sistematika“.
1.5. Informacija apie Bendrovės tyrimų ir plėtros veiklą
Bendrovė tokios veiklos nevykdo.
1.6. Informacija apie Bendrovės vadovo ir valdybos narių einamas vadovaujamas pareigas
2018 m. lapkričio 22 d. neeiliniame akcininkų susirinkime išrinkta nauja Bendrovės valdyba.
Ramūnas Miliauskas. AB „Achema“ (kodas: 156667399, adresas: Jonalaukio k., Jonavos r.) vadovas bei šių įmonių valdybos
ar tarybos narys: UAB „Achema Gas Trade“ (kodas: 304580888, adresas: Jonalaukio k., Jonavos r.), Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas (kodas: 303298793, adresas: Fabriko g. 3, Jonava).
Gintautas Kanapeckas. UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ (kodas: 156673480, adresas: Vykinto g. 14, Vilnius) vadovas
bei šių įmonių valdybos narys: UAB „Achema Melamine“ (kodas: 304856258, adresas: Vykinto g. 14, Vilnius), AB „Achema“
(kodas: 156667399, adresas: Jonalaukio k., Jonavos r.), AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (kodas: 140346267,
adresas: Zauerveino g. 18, Klaipėda), UAB „Achempak“ (kodas: 110710455, adresas: Jonalaukio k., Jonavos r.), UAB
„Renerga“ (kodas: 156722333, adresas: Jonalaukio k., Jonavos r.), UAB „Transachema“ (kodas: 156900490, adresas:
Jonalaukio k., Jonavos r.), UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ (kodas: 302608851, adresas: Vykinto g. 14, Vilnius), UAB
Gaschema“ (kodas: 156667399, adresas: Jonalaukio k., Jonavos r.).
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ATSKIRASIS BALANSAS
2018 m. gruodžio 31 d.
Eil.
Nr.

A.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.

Pastabos
Nr.

Straipsniai
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
B.
1.

FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
C.

Sumokėti avansai
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų skolos
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO

Ataskaitinis
laikotarpis
191 176
20
4
7
9
152 115
68 664
68 682
144
4338
430
430
9 857
39 041
36 614
862
1 490
75
111 200
32 006
11 216
357
14 697
431
5 305
34 897
5 508
29 231
158
1 095
1 095
43 202
126
302 502

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
205 568
43
8
16
19
152 820
61 906
74 604
157
3 659
483
483
12 011
52 705
36 614
14 198
1 893
134 827
61 396
10 001
250
12 825
9 926
28 394
39 460
1 476
33 176
4 808
1 595
1 595
32 376
155
340 550

(tęsinys kitame puslapyje)
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ATSKIROJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2018 m. gruodžio 31 d.

14. Įstatinio kapitalo
didinimas (mažinimas)
arba pajininkų įnašai
(pajų grąžinimas)
15. Kitas įstatinio arba
pagrindinio kapitalo
padidėjimas
(sumažėjimas)
16. Įnašai nuostoliams
padengti
17. Likutis praėjusio
ataskaitinio (metinio)
laikotarpio pabaigoje

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Savoms akcijoms
įsigyti

51

-

-

-

7 730

-

82 705

110 745

274 420

73 189

51

-

-

-

7 730

-

82 705

110 745

274 420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 238

20 238

-

-

-

-

-

-

-

-

(20 000)

(20 000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 745

(90 745)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73 189

51

-

-

-

7 730

-

173 450

20 238

274 658

Iš viso

73 189

Kiti rezervai

Privalomasis
arba atsargos
(rezervinis)
kapitalas

13. Panaudoti rezervai

Finansinio turto

12. Sudaryti rezervai

Ilgalaikio
materialiojo turto

11. Kitos išmokos

Savos akcijos (–)

1. Likutis užpraėjusio
ataskaitinio (metinio)
laikotarpio pabaigoje
2. Apskaitos politikos
pakeitimo rezultatas
3. Esminių klaidų
taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas
likutis užpraėjusio
ataskaitinio (metinio)
laikotarpio pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo
turto vertės
padidėjimas
(sumažėjimas)
6. Veiksmingos
apsidraudimo
priemonės vertės
padidėjimas
(sumažėjimas)
7. Savų akcijų įsigijimas
(pardavimas)
8. Pelno (nuostolių)
ataskaitoje
nepripažintas pelnas
(nuostoliai)
9. Ataskaitinio
laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)
10. Dividendai

Įstatymo numatyti
rezervai

Akcijų priedai

Apmokėtas įstatinis arba
pagrindinis kapitalas

Perkainojimo
rezervas

(tęsinys kitame puslapyje)
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ATSKIROJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2018 m. gruodžio 31 d.
Eil.
Nr.
1.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

1.2.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, įskaitant
dotacijų amortizaciją
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo
rezultatų eliminavimas
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų
eliminavimas
Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas

1.3.
1.4.
1.5.

1.10.

Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų
sumų sumažėjimas (padidėjimas)
Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas
(padidėjimas)
Atidėtojo pelno mokesčio turto ir kito ilgalaikio turto
sumažėjimas (padidėjimas)
Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas
(padidėjimas)
Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)

1.11.

Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)

1.12.
1.13.

Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų
sumažėjimas (padidėjimas)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)

1.14.

Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)

1.15.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų
sumažėjimas (padidėjimas)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

Pastabos
Nr.

Straipsniai

Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas
(sumažėjimas)
Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų
sumų padidėjimas (sumažėjimas)
Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)
Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų
padidėjimas (sumažėjimas)
Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų
sumų padidėjimas (sumažėjimas)
Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)
Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų
padidėjimas (sumažėjimas)
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų
padidėjimas (sumažėjimas)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

2.

Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1.

Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas

2.2.

Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas

2.3.

Ilgalaikių investicijų įsigijimas

2.4.

Ilgalaikių investicijų perleidimas

2.5.

Paskolų suteikimas

2.6.

Paskolų susigrąžinimas

2.7.

Gauti dividendai, palūkanos

2.8.

Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas

2.9.

Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis
(28 902)

20 238

18 042

19 303

(4)

(1 195)

1 927

(3 861)

(7 423)

(12 571)

-

-

-

-

-

-

6 301

(1 569)

23 089

(27 183)

(4 032)

6 104

2 854

(3 391)

4 650

(1 512)

500

(1 587)

29

578

5 247

1 152

-

-

-

-

-

-

(8 772)

(8 368)

-

-

2 194

2 461

-

-

(1 214)

456

(417)

385

(11)

(152)

14 058

(10 712)

(11 327)

(18 229)

4

11 118

-

(7 100)

-

1 313
(22 500)

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

14 427

2 110

4 299

3 512

-

-

(58)

-

7 345

(29 776)

(tęsinys kitame puslapyje)
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Bendrovės atskirųjų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto santrauka
1

Bendroji informacija
AB „ACHEMA“ (toliau – Bendrovė) yra akcinė bendrovė, įregistruota VĮ „Registrų centras“ 1994 m. liepos 7 d. Bendrovės
adresas yra Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Lietuva. Bendrovė savo veiklą pradėjo 1965 m. pradžioje kaip
Valstybinė įmonė „Azotas“, kuri 1994 m. balandžio 25 d. buvo privatizuota.
Bendrovė priklauso UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ įmonių grupei. UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ 100
proc. valdo fiziniai asmenys. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:
Turimų akcijų
Nuosavybės
skaičius
dalis
UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ (įmonės kodas 156673480,
buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
Lietuva)
Kiti smulkūs akcininkai
Iš viso

623 657
32 748
656 405

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Turimų akcijų
skaičius

UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ (įmonės kodas 156673480,
buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
Lietuva)
Kiti smulkūs akcininkai
Iš viso

95 %
5%
100 %
Nuosavybės
dalis

623 647
32 758
656 405

95 %
5%
100 %

Visos akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė 111,50 euro, yra paprastosios ir 2018 m. bei 2017 m. gruodžio 31 d.
buvo pilnai apmokėtos.
Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre.
Bendrovė užsiima azotinių trąšų gamyba, apimančia amonio salietros, karbamido ir salietros tirpalų bei kitų trąšų gamybą.
Patronuojamosios įmonės 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijų neturėjo. Bendrovė 2018 m. gruodžio
31 d. nebuvo įsigijusi savų akcijų.
2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės:
Įmonės teisinė forma
ir pavadinimas
„Liteximp“ Protski
Sp.z.o.o.
UAB „Iremas”
UAB „Achempak“
„Litfert“ S.A.R.L.
UAB „Gaschema“
UAB „Agrochema“
UAB „Jūros vartai“
UAB „Achema Gas
Trade“

Buveinės adresas

Kodas

Veiklos apibūdinimas

Ul. Dworcowa 2, 19-335 Prostki, Lenkija

510989967

Prekyba trąšomis

Jonalaukio k, Ruklos sen., Jonavos raj.
LT-55296
Jonalaukio k, Ruklos sen., Jonavos raj.
LT-55022
16 A Rue Jouanet, Zac Saint Sulpice,
35700 Rennes, Prancūzija
Jonalaukio k. 3, Ruklos sen., Jonavos raj.
LT-55296
Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj.
LT-55296
Priešpilio g. 9, Klaipėda LT-91240
Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj.
LT-55296

256906220
110710455

Įrenginių montavimas,
remontas, derinimas
Didmaišių gamyba ir prekyba

418483129

Prekyba trąšomis

304434538

Prekyba techninėmis dujomis ir
jų gamyba
Prekyba trąšomis ir grūdais,
trąšų gamyba
Konsultacinės paslaugos
Prekyba dujomis
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Netiesiogiai susijusios įmonės (UAB „Agrochema“ valdomos įmonės):
Įmonės teisinė forma
ir pavadinimas
„Agrochema Eesti“ OU

Buveinės adresas

Kodas

Veiklos apibūdinimas

Turu 7a, Jogeva 48303, Estija

11139178

„Agrochema Latvia“
SIA
UAB „Žemaitijos
grūdai“
AB „Agrochema plius“

Agrocentrs, Dzimtmisa, Iecavas novads
LV-3913, Latvija
Salantų g. 16, Plungė LT-90112, Lietuva

43603027407

Vyginto g. 14, Vilnius LT-08117, Lietuva

122012020

UAB „Joniškio
elevatorius“
„Agrochema“ SIA

Žemaitės g. 1, Joniškio r. sav., Lietuva

304523887

Langervaldes iela 2, Raubeni, Cenu pag.
Ozolnieku r., Latvija

40003656745

Prekyba trąšomis ir
grūdais
Prekyba trąšomis ir
grūdais
Grūdų priėmimas,
saugojimas, džiovinimas
Prekyba trąšomis ir
grūdais
Grūdų priėmimas,
saugojimas, džiovinimas
Prekyba trąšomis ir
grūdais

300086874

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo du filialus: „Sistematika“, kuris teikia prietaisų patikros ir priežiūros paslaugas,
„Achemos“ poliklinika“, kuris teikia sveikatos priežiūros paslaugas.
2018 m. Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 1 321 (2017 m. – 1 336), kuris pagal kategorijas
pasiskirsto taip: vadovybė – 7, kiti darbuotojai – 1 314 (2017 m. – atitinkamai 7 ir 1 329).
Remdamasi Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 6 straipsnio
nuostatomis, Bendrovė neparengė konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kuriose būtų konsoliduojamos jos patronuojamųjų
ir kitų įmonių grupės įmonių finansinės ataskaitos, kadangi Bendrovės ir jos patronuojamųjų bei kitų įmonių grupės įmonių
finansinės ataskaitos yra įtraukiamos į UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ konsoliduotąsias finansines ataskaitas,
kurios yra rengiamos pagal Verslo apskaitos standartus. Šias ataskaitas galima gauti adresu Vykinto g. 14, Vilnius,
Lietuva. Kaip nustatyta minėtame įstatyme, Bendrovė informavo smulkiuosius akcininkus apie vadovybės sprendimą
nerengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų. Bendrovės akcininkai šiam sprendimui neprieštaravo.
Bendrovės atskirosios finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorine savikaina, išskyrus ilgalaikes investicijas ir
išvestines finansines priemones, kurios įvertintos tikrąja verte.
Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.
2

Apskaitos principai
Bendrovės vadovybė sudarė šią atskirųjų finansinių ataskaitų santrauką 2019 m. kovo 15 d.
Pagrindiniai apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama 2018 m. atskirąsias finansines ataskaitas, yra
šie:
2.1. Atskirųjų finansinių ataskaitų santrauka
Bendrovės atskirųjų finansinių ataskaitų santrauka rengiama remiantis Bendrovės vadovybės sprendimu. Bendrovės
atskirųjų finansinių ataskaitų santrauką, kurią sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. atskirasis balansas ir tuomet pasibaigusių
metų atskiroji pelno(nuostolių), atskiroji nuosavo kapitalo pokyčių, atskiroji pinigų srautų ataskaitos bei atskirųjų finansinių
ataskaitų aiškinamojo rašto santrauka, vadovybė parengė pagal audituotas Bendrovės atskirąsias finansines ataskaitas
už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Atskirųjų finansinių ataskaitų santrauka pilnai atitinka audituotų atskirųjų
finansinių ataskaitų atskirąją pelno (nuostolų) ataskaitą, atskirąjį balansą, atskirąją nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą bei
atskirąją pinigų srautų ataskaitą. Taip pat pateikiama atskirųjų nfinansinių ataskaitų aiškinamojo rašto santrauka.
Pilnos audituotos atskirosios finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d., buvo parengtos pagal
Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir atskirųjų finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei
verslo apskaitos standartus. Pilnos audituotos atskirosios finansinės ataskaitos saugomos Bendrovėje adresu Jonalaikio
k., Ruklos sen., Jonavos raj.
2.2. Finansinių ataskaitų valiuta
Šiose atskirosiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
2.3. Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus
vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo
ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Bendrovės nematerialusis turtas
yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką (3–15 metų).
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2.4. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės
sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius.
Bendrovė taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius (metais):
Pastatai ir statiniai
8–50
Mašinos ir įranga
5–15
Transporto priemonės
4–10
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
3–6
Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei numatoma jo naudojimo trukmė yra ilgesnė nei vieni metai ir jo
įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų.
Remonto ir rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Jei ilgalaikio
materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias
savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo
laikas.
Kai kuriais atvejais ilgalaikis materialusis turtas turi būti remontuojamas pagal techninio eksploatavimo ar panašios
dokumentacijos reikalavimus ir joje nustatytais periodais, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas šio turto naudojimas.
Šiuo atveju remonto išlaidas Bendrovė pripažįsta turtu ir nudėvi per laikotarpį iki kito numatomo to turto remonto.
Pelnas arba nuostoliai, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto
likutinę vertą bei visas su perleidimu susijusias sąnaudas. Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, atskirojoje pelno (nuostolių)
ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas.
Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.
Katalizatoriai, kurie technologinio proceso metu palaipsniui netenka aktyvumo, yra nudėvimi, taikant produkcijos vieneto
nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Katalizatoriai, kurių tarnavimo laikas yra ilgesnis nei vieni metai, apskaitomi kito
materialiojo turto straipsnyje. Katalizatoriai su brangiaisiais metalais, kurie naudojami trumpiau nei metus, apskaitomi
atsargų straipsnyje.
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo savikaina atėmus įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Nebaigtos statybos
nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol turtas nėra parengtas naudoti.
Ilgalaikis materialusis turtas, nebenaudojamas Bendrovės veikloje ir laikomas pardavimui, atskirajame balanse yra
įtraukiamas į atsargų straipsnį.
2.5. Investicinis turtas
Turtas, skirtas pajamoms iš nuomos ir (arba) to turto vertės padidėjimo gauti, išskyrus turtą, naudojamą paslaugoms teikti
arba administraciniams tikslams, priskiriamas investiciniam turtui.
Investiciniam turtui gali būti priskiriama žemė, pastatai ar jų dalis arba žemė kartu su pastatais.
Investicinis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą.
Pradinę investicinio turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai
priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip
remonto ir eksploatacijos, patirtos po to, kai investicinis turtas jau yra parengtas naudoti pagal numatytą paskirtį,
paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, atskirojoje pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant turto įsigijimo vertę per Bendrovėje
nustatytą 10–40 metų naudingo tarnavimo laikotarpį.
Pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl investicinio turto išėmimo iš apyvartos ar perleidimo, nustatomi kaip skirtumas
tarp grynųjų perleidimo pajamų ir turto balansinės vertės bei pripažįstami investicinio turto perleidimo pelnu arba
nuostoliais.
Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis.
Bendrovėje investiciniu turtas yra pripažįstamas tik ta dalimi, kuri yra naudojama pajamoms iš turto nuomos arba vertės
padidėjimo gauti. Kai to paties turto viena dalis laikoma tik pajamoms iš turto nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo
gauti, o kita dalis naudojama gamybai ar paslaugoms teikti, turto dalys (investicinis turtas / turtas gamybai ar paslaugoms)
yra apskaičiuojamos pagal turto plotą, tenkantį kiekvienai iš dalių. Dalių pasiskirstymas yra peržiūrimas kiekvienų
finansinių metų pabaigoje.
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2.6. Ilgalaikės investicijos į kitas įmones
Bendrovės atskirosiose finansinėse ataskaitose investicijos į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones apskaitomos
įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą.
Jei kitų investicijų akcijos įsigytos numatant jas perparduoti, investicijos į tokias akcijas apskaitoje užregistruojamos ir
atskirosiose finansinėse ataskaitose parodomos tikrąja verte. Jei šių akcijų kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir jų
tikrosios vertės negalima nustatyti, investicijos į tokių įmonių akcijas įvertinamos taikant savikainos metodą.
Taikant savikainos metodą, iš kitų įmonių gauti dividendai ar kitos tiesioginės išmokos pripažįstamos pajamomis ir
parodomos atskirojoje pelno (nuostolių) ataskaitoje.
2.7. Turto vertės sumažėjimas
Turtas, kuriam skaičiuojama amortizacija arba nusidėvėjimas, peržiūrimas, siekiant nustatyti jo vertės sumažėjimą, jeigu
tik tam tikri įvykiai ar aplinkybių pasikeitimai liudija, kad turto apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi. Suma, kuria turto
apskaitinė vertė viršija jo atsiperkamąją vertę, pripažįstama vertės sumažėjimo nuostoliais. Atsiperkamoji vertė yra turto
tikroji vertė, atėmus pardavimo sąnaudas, arba naudojimo vertė, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė. Nustatant
turto vertės sumažėjimą, turtas yra sugrupuojamas į mažiausias grupes, kurių atžvilgiu galima nustatyti atskirus pinigų
srautus (pinigų srautus sukuriančius vienetus).
Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti
nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas atskirojoje
pelno (nuostolių) ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai.
Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei jo balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti už tą turtą. Kiekvieno
atskirojo balanso datą Bendrovė įvertina, ar nėra objektyvių prielaidų, kad finansinio turto vertė gali būti sumažėjusi. Jei
tokių prielaidų yra, Bendrovė apskaičiuoja už tą turtą tikėtiną atgauti sumą ir, sumažinusi balansinę vertę, atskirojoje
pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįsta nuostolius dėl vertės sumažėjimo.
2.8. Finansinis turtas ir įsipareigojimai ir rizikos valdymas
Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, suteiktas paskolas bei pardavimui skirtas
investicijas.
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus
ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolius dėl vertės sumažėjimo. Pinigai
ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Suteiktos paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o
vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina.
Pardavimui skirtos investicijos yra investicijos, kurias Bendrovė įsigijo su tikslu parduoti arba siekdama gauti pelno iš
trumpalaikių investicijų kainos svyravimų. Pardavimui skirtos investicijos įsigijimo momentu įvertinamos įsigijimo
savikaina, vėliau kiekvieną kartą rengiant atskirąsias finansines ataskaitas – tikrąja verte.
Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstami nuostoliai dėl vertės sumažėjimo, kurie
apskaičiuojami kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant apskaičiuotų
palūkanų normą, vertės.
Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas, skolinius įsipareigojimus. Finansiniai
įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu
finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų
verte.
Palūkanų normos rizika
Bendrovės skoloms taikomos kintamos palūkanos, susijusios su EURIBOR. Bendrovė nesinaudojo finansinėmis
priemonėmis finansinių rizikų valdymui. Atsižvelgiant į esamą gautų paskolų dydį, palūkanų normos pokytis neturėtų
reikšmingos įtakos.
Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą. Likvidumo riziką mažina tai, kad visų
grupės įmonių lėšų ir finansavimo poreikio valdymas yra vykdomas centralizuotai.
Valiutos rizika
Bendrovės funkcinė valiuta yra euras. Bendrovė susiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl pirkimų ir pardavimų
sumų, kurios yra apskaitomos kitomis valiutomis nei eurais. 2018 m. Bendrovė neturėjo reikšmingos užsienio valiutos
keitimo rizikos.
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2.9. Atsargos
Atsargos atskirosiose finansinėse ataskaitose įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra žemesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų savikainą
sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis, bei susiję mokesčiai, rinkliavos,
atsargų gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Grynoji galimo
realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo
bei galimas pardavimo išlaidas.
Į pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos pastovios (darbo užmokestis, Sodra, ilgalaikio turto
nusidėvėjimas, išlaidos remontui ir pan.) ir kintamos (žaliavos, medžiagos, energetiniai resursai ir pan.) pridėtinės
išlaidos, esant normalioms gamybos apimtims. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
2.10. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Už būsimais laikotarpiais nenutrūkstamai teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas sumokėtos sumos registruojamos
ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsnyje.
Sukauptos pajamos – tai per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius Bendrovės uždirbtomis pajamomis
pripažintos sumos, dėl kurių skolininkas prisiima įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais už
Bendrovės per tam tikrą laikotarpį teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias uždirbtos pajamos kaupiamos tolygiai
arba atsižvelgiant į paslaugų įvykdymo lygį.
2.11. Nuosavas kapitalas
Nuosavo kapitalo dalyje parodomas kapitalas, akcijų priedai, rezervai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
2.12. Dotacijos
Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys: dotacijos, susijusios su turtu (gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos
ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ir pan.), ir dotacijos, susijusios su pajamomis (gaunamos sąnaudoms ir negautoms
pajamoms kompensuoti, taip pat kitos dotacijos, kurios nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu).
Dotacijos yra pripažįstamos, jeigu Bendrovė atitinka dotacijos suteikimo sąlygas bei yra patvirtinti sprendimai ar yra kitų
įrodymų, kad dotacija bus gauta. Jeigu dotacija atitinka nustatytus kriterijus, ji apskaitoma kaip gautina. Jeigu dotacija
arba jos dalis neatitinka pripažinimo kriterijų ar egzistuoja neapibrėžtumas dėl jos panaudojimo, pripažįstama tik ta dalis,
kuri atitinka dotacijų suteikimo sąlygas. Gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Atskirojoje pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintų dotacijų suma
mažinamos susijusios sąnaudos.
2.13. Išvestinės finansinės priemonės
Išvestinės finansinės priemonės apskaitoje registruojamos ir paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną
vertinamos tikrąja verte, išskyrus atvejus, kai tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta.
Bendrovė išvestines finansines priemones naudoja apsidraudimo tikslais, t. y. jų įsigijimo tikslas yra suvaldyti gamtinių
dujų kainų svyravimus. Išvestinės finansinės priemonės apskaitoje registruojamos tikrąja verte, kuri apskaičiuojama kaip
fiksuotos kainos ir tikrosios vertės skirtumas, o tikroji vertė nustatoma leidinio „Argus European Natural Gas“ duomenimis.
Bendrovė, įsigijusi išvestinę finansinę priemonę, iš jos atsiradusį finansinį turtą ar finansinį įsipareigojimą registruoja
apskaitoje tada, kai atsiranda teisė gauti finansinį turtą ar prievolė vykdyti įsipareigojimą. Kadangi Bendrovė nėra
pasitvirtinusi apsidraudimo politikos, pelnas ar nuostolis gautas iš išvestinės finansinės priemonės, dėl kainų svyravimo,
parodomas atskirojoje pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinėje veikloje.
2.14. Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą,
kurį lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti
reikės naudoti turimą turtą, bei kai įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.
Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieno atskirojo balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad parodytų tiksliausią dabartinį
įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjinio suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės
įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė.
2.15. Užsienio valiutos
Visi valiutiniai straipsniai atskirajame balanse yra įvertinti eurais, taikant atskirojo balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo
verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas atskirajame balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu galiojusį
valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro
apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu, yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio
pelnu arba nuostoliais.
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2.16. Pelno mokestis
Bendrovės pelnas yra apmokestinamas 15 % pelno mokesčio tarifu (praėjusiais ataskaitiniais metais – 15 % pelno
mokesčio tarifas) pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir
sukaupiamos atskirosiose finansinėse ataskaitose remiantis atskirųjų finansinių ataskaitų sudarymo metu turima
informacija bei vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.
Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir
(arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Perkeltinais mokestiniais nuostoliais galima padengti ne daugiau kaip
70 proc. einamųjų mokestinių metų apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias
pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Mokestinių nuostolių perkėlimas
nutraukiamas, jeigu Bendrovė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai Bendrovė veiklos
nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių
perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno. Mokestiniai nuostoliai gali
būti perduodami tik tarp tokių vienetų, kurie du metus be pertraukų iki nuostolio perdavimo dienos (imtinai) yra vienetų
grupėje, kurioje patronuojantis vienetas tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ne mažiau kaip 2/3 (arba ne mažiau kaip 66,67
proc.) nuostolių perdavime dalyvaujančio kiekvieno patronuojamojo vieneto akcijų ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį.
Mokestinių nuostolių perdavimas turi būti įforminamas sutartimi, perdavimo-priėmimo aktu ar kitais juridinę galią turinčiais
laisvos formos dokumentais.
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą laikiniesiems skirtumams, susidarantiems tarp turto
ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės vertės atskirosiose finansinėse atskaitose.
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai pripažįstami apmokestinamiesiems laikiniesiems skirtumams, išskyrus, jei
atidėtojo mokesčio įsipareigojimas atsirastų iš pirminio turto ar įsipareigojimo pripažinimo sandorio, kuris nėra verslo
įsigijimas ar įmonių reorganizavimas jungimo būdu, ir sandorio metu neturi įtakos nei apskaitiniam, nei apmokestinamajam
pelnui (mokestiniams nuostoliams).
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniesiems skirtumams, jei yra tikėtina, kad bus gautas
apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams panaudoti bei kuriam bus galima panaudoti
nepanaudotus mokestinius nuostolius.
2.17. Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais.
Pajamos įvertinamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte, t. y. suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis
arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti ar parduoti turtą arba
užskaityti tarpusavio įsipareigojimą.
Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą pirkėjui. Paslaugų
teikimo pajamos yra pripažįstamos suteikus paslaugas, o jei paslaugos teikiamos ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį, yra
proporcingai paskirstomos tiems laikotarpiams, kurių metu buvo teikiamos paslaugos.
Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, kurių Bendrovė nepriskiria pagrindinei, finansinei ir investicinei veiklai
(Bendrovės veiklai nebūdingų atsargų pardavimo pajamos, pelnas iš nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto
perleidimo bei kitos pajamos).
Baudas, gautas dėl sutarčių sąlygų netinkamo ar pavėluoto vykdymo, Bendrovė priskiria kitos veiklos pajamoms.
Baudas, gautas už pavėluotus atsiskaitymus, Bendrovė priskiria finansinės veiklos pajamomis ir parodo kitų palūkanų ir
panašių pajamų straipsnyje.
2.18. Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su
jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių
pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį,
kai jos buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos sumokėta ar mokėtina pinigų suma.
2.19. Nuoma – Bendrovė nuomininkė
Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis atskirojoje pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos
laikotarpį.
2.20. Nuoma – Bendrovė nuomotoja
Pajamos, apskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro.
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2.21. Atskiroji pinigų srautų ataskaita
Atskirojoje pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius
terminuotuosius indėlius. Gauti dividendai atskirojoje pinigų srautų ataskaitoje yra priskiriami investicinei veiklai, išmokėti –
finansinei veiklai. Sumokėtos palūkanos už paskolas ir lizingą priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos už
terminuotuosius indėlius parodomos investicinėje veikloje. Trumpalaikių investicijų pokyčiai priskiriami pagrindinei veiklai.
2.22. Užskaitos
Sudarant atskirąsias finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi tarpusavyje,
išskyrus tuos atvejus, kai Verslo apskaitos standartai reikalauja jų užskaitymo. Gautinų ir mokėtinų sumų užskaitos yra
atliekamos tuomet, kai tam atlikti yra pakankamas teisinis pagrindas.
2.23. Apskaitos politikos keitimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė apskaitos politikos nekeitė.
2.24. Taršos leidimų apskaita
Gauti taršos leidimai yra apskaitomi taikant „grynojo įsipareigojimo“ metodą. Pagal šį metodą Bendrovė gautus taršos
leidimus apskaito nominaliąja (nuline) verte. Gauti apyvartiniai taršos leidimai iš anksto yra paskirstomi atskiriems
laikotarpiams. Dabartinis laikotarpis prasidėjo 2013 m. ir baigsis 2020 m.
Įsipareigojimai įsigyti papildomus taršos leidimus yra pripažįstami jiems atsiradus ir apskaitomi tik tada, kai Bendrovės
faktiškai išmestas taršos kiekis viršija turimų taršos leidimų kiekį.
Taikydama „grynojo įsipareigojimo“ metodą Bendrovė taršos leidimų trūkumą vertina lygindama turimų taršos leidimų
kiekį su faktiškai per metus išmetamais teršalų kiekiais. Įsigyjami taršos leidimai apskaitomi gamybos savikainoje.
Taršos leidimų pardavimai yra apskaitomi pardavimo sandorio suma kitos veiklos sąnaudose.
2.25. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos,
lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų pirminis terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių
rizika yra labai nežymi.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai atskirajame balanse yra apskaitomi nominaliąja verte. Atskirosios pinigų srautų ataskaitos
sudarymo tikslais pinigai ir pinigų ekvivalentai apima bankuose ir kasoje laikomus pinigus bei indėlius iki trijų mėnesių.
2.26. Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams
Bendrovėje pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus mokamos išmokos darbuotojams, sulaukusiems
pensinio amžiaus ir išeinantiems iš darbo. Pagal Bendrovėje galiojančią kolektyvinę sutartį darbuotojams yra mokamos
ir kitos papildomos išmokos.
Išmokų darbuotojams einamųjų metų savikaina pripažįstama sąnaudomis iš karto atskirojoje pelno (nuostolių)
ataskaitoje. Anksčiau patirtos išlaidos pripažįstamos tiesiogiai proporcingomis sąnaudomis per vidutinį laikotarpį, kol
tampa privaloma mokėti išmoką. Dėl išmokų sąlygų pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar
nuostoliai atskirojoje pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstami iš karto.
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo
sąlyginio vieneto metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas atskirajame balanse ir parodo tų išmokų dabartinę vertę atskirojo
balanso sudarymo datą. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus
pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip išmokos ir kurių išmokėjimo
laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami
iš karto atskirojoje pelno (nuostolių) ataskaitoje.
2.27. Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai
Neapibrėžtieji įsipareigojimai nėra pripažįstami atskirosiose finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi atskirosiose
finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra
labai maža.
Neapibrėžtasis turtas atskirosiose finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas atskirosiose
finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
2.28. Poataskaitiniai įvykiai
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį atskirojo balanso dieną
(koreguojantys įvykiai), atskirosiose finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra
koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
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