
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SENASIS TURGUS“ VIENINTELIO

AKCININKO SPRENDIMO

Nr. 
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7 punktais,  Lietuvos  Respublikos  akcinių  bendrovių  įstatymo  20  straipsnio  1  dalies  11  ir  12
punktais,  29  straipsnio  6  dalimi,  58  straipsnio  2  dalimi,  59  straipsniu,  Savivaldybių  turtinių  ir
neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu  Nr. 567 „Dėl  Savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.1
papunkčiu,  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T2-153
„Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės  administracijos  direktoriui  įgyvendinti  turtines  ir
neturtines teises“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Senasis turgus“ 2019
m. metinį pranešimą, UAB „Baltijos auditas“ nepriklausomo auditoriaus išvadą,

t v i r t i n u: 
1. uždarosios akcinės bendrovės „Senasis turgus“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. audituotą

metinių  finansinių  ataskaitų  rinkinį  (balanso,  pelno  (nuostolių),  pinigų  srautų,  nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaitas, aiškinamąjį raštą) (pridedama);

2. 2019 m. paskirstytino Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių

metų pabaigoje – (168 431) Eur;
2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – (18 230) Eur;
2.3.  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas  ataskaitinių  finansinių  metų  pelnas

(nuostoliai) – 0 Eur;
2.4. pervedimai iš rezervų – 0 Eur;
2.5.  akcininkų  įnašai  bendrovės  nuostoliams  padengti  (jeigu  visus  ar  dalį  nuostolių

nusprendė padengti akcininkai) – 0 Eur;
2.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – (186 661) Eur;
2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą, – 0 Eur;
2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti, – 0 Eur;
2.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti, – 0 Eur;
2.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus, – 0 Eur;
2.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, – 0 Eur. 
2.12. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos

nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, – 0 Eur; 
2.13.  nepaskirstytasis  pelnas  (nuostoliai)  ataskaitinių  finansinių  metų  pabaigoje,

perkeliamas į kitus finansinius metus, – (186 661) Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



Valstybes imoniq ir savivaldybes imoniq balanso forma

UZDAROJI AKCIM BENDROVE ''SENASIS TURGUS"
(lmongq teisine fo1ma" pavadinimas, kpdAs)

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

(teisinis statusas, jei imone

(Tvirtinimo Lyma)

2019 M. GRUODZIO 31 D. BALANSAS

2019-12-31Nr. 12131

(ataskaitos sudarymo data)

20 19.0 1.0 1 -201'9.12.31
ETJR

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.

2.6.1.

MATERJIALUSIS TURTAS

Sumoketi avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (ga os)

KITAS II,GALAIKIS TURTAS

TRUMP,ALAIKTS ruRTAS



27 Pirkeirl skolos
93 10922 Kitos gautinos sumos

TRIIMPALAIKE S INVESTICIJO S
2680 3937

J

261622 265631rv L rr\(/rAnrrv UANAUDOS lR SUKAUPTOS
PAJAMOS

7985r 80807
r UI(I U T5 VISU

--
NUOS.

r6r2s2' 1634tt6

D. AD .n'1\TII AJ 1595580 r613810
I TMONES SAVTNINKO PAP11A1A5 1731880 173 1880
2. TURTA,KURISP ISTATYMU@

VALST TBE S NUOSA\TYBE. ATITINKANTTS K A PTT A I A S
J \-_c,r\ I r{.Ar_r.4 u r.J I r\l v ALDUM4 VALSTYBES TURTA

ATITINKANTIS KAPITALAS
+ E,I1,\.fLI1\(JJIIVI(J I(EZE,I(V AS
) REZERI/AI

50361 503615l Privalornasis
50361 s0361

5.2. Kiti rezervai
f, \-ETADI{T(DI I IASIS PIjLNAS (NUOSTOLIAI) (l86661) (1684316l Ataskait inir+ metrl pelnas (nuostoliai) (18230) 258 16.2, frllKsr.qsruq men] pelnas (nuostollal ) ( r 6843 1) (l7t0r2
E. DOTACTJOS, S SIDIJOS
F. ATIDEIIINIAJ

z. Mokesdiq atidejiniai
A1[r auorqlnlal

J. MOKETTNOS SUMOS rn xrnlsrpanelcoJrMAr 16943 20306

I
PU VTEI.I U METU MOKETINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI
ISIPARE]IGOJIMAI

1l SkoliniaijqQ4reigoj imai
t2 Skolos kredito istaigoms
l3 Gauti avansai

t4. Skolos tiekeiams
l5 Pagal velkselius ir dekius mok€tinos sumos
I6. Kitos moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareieoiimai

z. PER VIENUS METUS MOKETINOS SUMOS IRKITI
TRUMPI\LAIKIAI ISIPAREIGOIIMAI 16943 203Q62l Skoliniai isipareigojimai

aa Skolos kredito istaigoms
ZJ Gauti avimsai

24 Skolos ti s 3674 3432
2.5 Pagal veliselius ir deltius moketinos sumos
26 Pelno mc'kesdio isipareigojimai JJ27 Su darbo surtykiais susijg isipareigojinrai 1577 295328 Kitos moketinos sumos glrurnpalaikiai isipareieoii-ai 11692 13888

H. SUKAUTPTOS S.{NAUDOS rR ATETNANtIU
LAIKOTARPTU PAJAMOS

NUOSA' 1612523 1634116

Direktorius
imones vadovo parelgq pavadinimas)

Viadeslav Karmanov
(vardas ir pavarde)

{galiotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galindio fvarkyti apskait4 kito
asmens pareigrl pal'adinimas)

(vardas ir pavarde)

Darius Rupeika
(vardas ir pavarde)



Pelno (nuostoliq) ataskaitos forma

UZDAROJT AKCINE BENDROVE ''SENASIS TURGUS:'
(imones teisine forma, pavadinimas, kodas)

im.kodas 140842929 T a.5. Klai

(teisinis statusas, jei imone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo zyma)

2019 M. GRUODZTO 31 D. PELNO (NUO.STOLTU)ATASKATTA

2019-12-31Nr. 12l31

(ataskaitos sudarymo data)

20 1 9.0 l. 0 1 -2019.r2.31
(ataskartini s laikotarpis)

EI.]R

(ataskaitos lumq lygs ir valiuta)

Eil.
Nr.

Staipsniai Pastabo

s Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praejgs

ataskaitinis

laikotarpis
I Pardavimo pajamos 183788 209075
) Pardavimo savikaina (84325) (81555')

3 Biologrnio turto tikrosios vertes pokytis

4 BENDru\SIS PELNAS OTUOSTOLIAI) 99463 127520
5 Pardavimo sqnaudos (20s90) Q2sls)
6 Elendrosir:s ir administracines sanaudos (e7103) (l02391)

Kitos veildos rezultatai

8. Investicij q i patronuojandiosios, pafionuojamqjq ir
asociiuofiriu imoniq akciias paiarnos

9. Kitq ilgalaikiq investicijq ir paskolq pajamos

10. Kitos pahkail+ ir pana5ios pajamos

11. Finansinio ftrto ir trumpalaikiq investicijq vertds sumaZejimas

12. Pallkanq ir kitos pana5ios sqnaudos

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTII\TIM,{ (18230) 2614
14. Pelno mokestis (33)

l5 GRYNAI}TS PELNAS (NUOSTOLTAT) (182301 2581

Pastaba. Biologinio turlo tikrosios vertes pokyiio eiluteje ti.lcrosios verte2s sumaiLjimas rodamas skliaustuose qrba su minuso
ienkfu. sqruudos, t. y. grynaii pelnq maiinanti suma, iraiomos sklimtstuose cvbq yt

Direktorius
(imones vadovo prareigq pavadinimas)

fgaliotas asmuo

tvarkyti apskait4 l<ito asmens pareigq pavadinimas)

Viaieslav Karmanov
(vardas ir pavarde)

Darius Rupeika

(vardas tr pavard,e)
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Netiesioginiu biidu sudaromos valstybes

imoniu ir savivaldybes imoniq purigq srautq

ataskaitos forma

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ''SENASIS TURGUS''
(imones teisine form4 pavadinimas, kodas)

(buveine (adresas), registras, kuname kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo arma)

201q n& GRUOTIZTO 3r D prNrcry SRAUTU ATASKATTA

2019-12-31Nr
(ataskaitos sudaryrno data)

20 I 9.0 1.0 l -2019.12.3r
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr Straipsniai

Pasta-

bos Nr.
Ataskaitinis

laikotarpis
Praejgs ataskaitinis

laikotarpis

1.

1.1 Grynasis pelnas (nuostoliai) (i8230 2581

t2 Nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos 16072 r7495

l3 Ilgalaiho materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo

rezultatu eliminavimas
{17230

I4 Finansines ir investicines veiklos rezultatu eliminavrmas

15 Kitq nepinigruq sandoriq rezultatq eliminavimas

1.6 Po vi gautrnq sumq sumaZejimas (padidejimas)

r7 Atidetojo pelno mokesdio turto sumaiejimas (padidejimas)

1.8 Atsargg i5skyrus sumoketus avansus, sumaZejimas
(padideiimas)

19 Sumoketq avansq sumaiejimas (padidejimas) 49C (2190

1 0 Pirkejq skohl sumaZejimas (padidejimas) (16) t9s34
1 I Kiq gaufinq sumq sumaiejimas (padidejimas) (r2s7) L07S

I 2 Irumpalarkiq investicijrl sumaiejimas (padidejimas)

L3

sumaZeiimas (oadid€iimas)
(es6) (19487,

1.14. Atidejiniq padidejimas (sumaZejimas)

r.l5 Ilgalaikiq skolq tiekejams ir gautq avansq padid€jimas
(sumaZeiimas)

1.16. Pagal vekselius ir dekius po vienq metq moketinq sumq

oadtdeiimas (sumaZeiimas)

t.r7. Irumpalaikiq skolq tiekejams ir gautq evansq padidejimas

fsumaZeiimas)

322 2653

1.18. Pagal vekselius ir dekius per vienus metus moketinq sumrl
padtdeiimas (sumaZeiimas)

l.19. 33 (33



Direktorius
Qmones vadovo pareigq pavadinimas)

fgaliotas asmuo
(v-r-riausido buhalterio @uhalterio) arba galindio
tvar$ apskait4 kito asmens pareig4 pavadinimas)

Viadeslav Karmanov
(lardas ir pavarde)

Darius Rupeika
(vardas irpavarde)



Uidaroji akcinO bendrovd ,,Senasis turgtu,,
{monds kodas 140842929, Turgaus a. 5, Kiaipeda

PATVIRTINTA
20 m.
protokolo Nr.

2019 METU FINANSINES ATSKATTOMYBES ATSKTNAMASTS naSrlS
2020-03-t0

I. BENDROJI DALIS
1.1 Duomenys apie imong

Pavadinimas : UZdaroji akcine bendrove,,senasis turgus..
Kodas: 740842929

{registravimo data: 2013 sausio 03 d.
Buveines adresas: Turgaus a. 5, Klaipeda
Registro duomenq tvarkytoj as : Juridiniq asmenq registras
Veiklos laikotarpis : neribotas
Apmoketas istatinis kapitalas : Visi5kai apmoketas
Stebetoj q taryba: nesudaroma
valdyba: Genovaite paulikiene, Inga Kubiliene, viadeslav Karmanov.
[mones vadovas : Viadeslav Kannanov
l.2.Finansiniai metai
Bendroves finansiniai metai prasideda sausio 01 ir baigiasi gruodZio 3l d.
1.3. Informacija apie Bendrovds filialus ir atstowbes
Neturi
1.4. Informacija apie Bendroves dukterines imones
Neturi
1.5. Informacija apie asocijuotas imones
Nera
1.6. Bendrovds veikla

Kita Bendroves veikla- nekilnojamojo turto prekyba.
1.7. Darbuotojq skaiiius :

vidutinis darbuotoiq skaidius 20lgm 14 Zmoniq, 2019m.13 Zmoniq.

II. APSKAITOS POLITIKA

[.1. tr'inansines atskaitomybds parengimo pagrindas
kaitomybg rengia pagal Lietuvos Respublikos

ojandius apskait4 ir finansing atskaitomybg

s principai ir metodai

d.



amortizacij4 ir sukauptus vertes sumaZejimo nuostolius, jei tokiq yra. Nematerialusis turtas
yra amortizuoj amas tiesiogiai proporcingu metodu.

ll galaikis materialusis turtas

neskaidiuojamas tol, kol nera baigta,ir turtas nepradetas naudoti.

kuris naudojamas imones ekonominei naudai
o vertd ne maZesnd ui nustaffi4.

isigijimo savikaina,atemus sukaupt4
li.

kad
rba)
nali
a nusidevejimo norma.

siogiai proporcing4 metod4.

n^-l-^.iXi.-^:^-^^1^l 1 1 . I

.;H,l'; 
:'gi*t:

Sio turto nti vertei

a palamas

verte yra
krosios Sio

turto ( ar pajamas generuojandios turto gupes) vertes.

investicijas i dukterines imones
koreguojama tik tais atvejais, kai

atsargq apskaitos

II.3. Atsarg4 apskaitos principai ir metodai
Atsargas imone apskaitos isigijimo savikana. Taikomas FIFO

metodas.
MaZaverdio turto isigjimo savikain4 imone pripaZista s4naudomis, perdavus Si turt4

naudoti.

Grynoji realizacine verte yra pardavimo kaina, esant iprastinems verslo s4lygoms, atemus
uZbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo i5laidas.

{ pagamintos ir nebaigtos gamybos savikain4 jtraukiamos pastovios ir kintamos
pridetines i5laidos. Atsargos, kurios nebegali buti realizuoior, yru utilizuojamos ir nura5omos.

II.4. Gautinos sumos ir suteiktos paslaugos

sutartl ar kitus dokumentus lgyja juriding teisg tr

Gautinos sumos skirstomos ! gautinas po vieneriq metq ir gautinas per vienerius
metus. Tokiam skirstymui naudojama informacija, turima finansinirj ataskaitq parengimo
dien4.

Po vieneriq metq gautinq sumq dalis, kwi pagal sutartis yra atgautina per vienerius
metus, finansiniq metq pabaigoje perkeliame i atitinkam4 trumpalaikio ttito straipsn!.

Gautinos sumos kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ivertinamos jq tikrala
verte. Tikroji gautinq sumll vertd nustatoma, koreguojant guutrnur sumas abeJotinomis



skolomis' Nustatant abejotinas skolas, vertinamos kiekvieno debitoriaus galimybes ivykdyi
isipareigojimus.

il.5. Pinigai ir pinigrl elcvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose.Pinigq kes, labai likvidiios investicijos, lengvaikonvertojamos investiciiq terminas nevirSija triiq menesiq, o

vertes pokydiq

If.6. Nuosdavas kapitalas

. Pasirasytas istatinis kapitalas apskaitomas ir finansineje atskaitomybeje atskleidZiamas
eta akcrjq dalis apskaitoma ir finansineje
kapitalo s4skaitai (straipsniur). Jei uZ

os akcines bendroves akci_jas), akcrjq emisijos

kontrarinej e istatinio kapitalo s4skaitai.
Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendim4

peln4 paskirstyti, neatsizvelgiant i tai, kada jis buvo uzdirbtas.
II.7. [sipareigojimai

, kai prisiima isipareigojim4 arba atsiranda
r atsiskait5rti kitu turtu. planuojami sandoriai,

nereikia vy yti, imones isipareigojimais

pagaljq ruSi ir pagal jq ivykdymo terminus. Skirstant
naudojama i rmacij4 turim4 finansiniq ataskaitq

[sipareigojimus imone skirsto
isipareigojimus pagal jq terrninus,
parengimo dien4.

Trumpalaikiams isipareigojimams
imone privales atsiskaityti per vienerius
terminas lrenustaMas.

priskiriami lmones isipareigojimai, uZ kuriuos
metus ir isipareigojimai, trt kuriuos atsiskaihrmo

apskaidiuotos, nepriklausomai nuo to, ar palukanq mokejimas atidetas.
Paskolos
Gautos paskolos ivertinamos fakti5kai gauq (sunaudotq) leSU suma, nepriklausomai

s (kredito) linijos limito. Skolos priskiramos
arengimo s sudaryta finansavimo sutartis
ob[di buvo ilgalaikis.

lmone apskaito finansing nuom? kaip turt4 bei isipareigojimus balanse, kuriq verte yra
lygi nuomojamo turto tikrajai vertei finansin€s nuo-o, pruhiil" arba minimaliu finansines

paliikanq norrna. Tiesiogines pradines islaidos yra ltraukiamos ! turto vertg.



liu darbo santykiais susijusiems isipareigfimams priskiriami pagal darbo sutartis

115::t:l_1_,:T,o,..' istatvmais.numatyti mokesdii,socialinio draudimo, antinio fondo
imokos ir kitos privalomos lmokos, kompensacijos, taip pat darbuotojams mokamos premijos
ai atlyginimq priedai. lsipareigojimnms, susijusiemr t., A'*Uo sanrykiais , taip pat priskiriami
atostoginiq akupiniai.

Prekybos skoloms priskiriami

AukSdiau i3vardintoms
isipareigojimais,

II.8. Atid6jiniai

Pal[kanos
Palfr.kanrl pajamos pripaZistamos

taikom4 palfikanq norm4.
Kompensacijos

Atidejiniai apskaitomi tik tada
m4
na

yra
tiksliausi4 dabartini ivertinim4.

rr'9' Pelno mokestis 
iavimas remiasi metiniu pelnu, fvertinus atidet4ii pelno

mokesmokes ",11ff*"',ffili:",,"T,il:::::j,XfiT:?#lJ.3T:H;
finansinese ataskaitose ir jq atitinkamos mokestines baies Atiaet+ mokesdiq turtas ir
isipareigojimai yra ivertinami taikant tq metq mokesdio normq, kuriais Siuos laikinus

mokesdiq turtas pripaZistamas tik ta dalim

atsiZvelgiant i apmokestinamojo pelno
dio nebus rcalizrtota, si atidetojo mokesdio

mybeje.
tr 10 Pajamrl pripaZinimas

Prekiu pardavimai
Pajamos pripaListamos, kai reikiminga irnka ir prekiq nuosavybes teikiama nauda

perejo pirkejui, o paj galima patikimai apskaidiuoti.
PfflAUru-pardavimai
Pajamos pripaZistamos, kai sandoris yra baigtas arba jo ivykdymo laipsnis iki balanso

sudarymo datos gali b[ti patikimai ivertintas.

kaupimo principu atsiZvelgiant i skolos likuti ir



.[mones gautos(gautinos) kompensacij os
su konlirediq i5laidq kompensavimu- Tokiomis
kurios kompensuoj amos.

nepriskiriamos pajamoms, jei jos suisjusios
kompensacijomis maZinamos tos i5laidos.

- J?ajamos ivertinamos tik41a r,e , atsiZvelgiant i suteiktas ir numatomas nuolaidas bei
parduot4 prekiq grqiinimq.

t) pagrindines veiklos, nurodytos Sio ai5kinamojo raSto bendroje dalyje,pajamos;ll) kitas' tiesiogiai su pagrindine veikla susijusiq prekirl ia.aauimo i, p*riuugq
teikimo paj as.

I iria:
1l) pajamas uz sutei s paslaugas, nesusijusias su pagrindine veikla;
tl) ilgalaikio turto perleidimo peln4:
3) ilgalaikio turto nura5ymo peln4;
4f) peln4 del kreditoriniq isipareigojimq sumaZejimo;
5i) nuomos pajamas;
(;) kitas netipines veiklos paja

I
1) pallkanq pajamas
2:) baudq ir delspinigir4 pajamas;
3) teigiam4 valiutq kursq pasikeitimo itak4.

il.l1. S4naudq pripaZinimas
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamoi, neatsizvelgrant i pinigq
i5leidirno laik4- Taia atvejais, kai per ataskaitini tait otarpi padarytq islaidq neimanoia
tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu, ir jos ateinaniiais laikotarpiaii neduod
pajamq, Sios i5laidos pripaiistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
S4naudq dydis paprastai ivertinamas sumiketa arbamoketina pinigq suma, tt"irkuit*t pVM.
Parduotlt prekiq savikaina pripaZistama, registruojama apskaitof.'i. paieikiama finansineje
atskaitornybeje tq pati ataskaitini laikotarp!, kai parduoti skirtos piekes yra parduotos.
Veiklos s4naudoms priskiri os s4naudos, susijusios su tiplne irnones veikla, ir kuriq
negalima tiesiogiai priskirti parduotq prekiq ir suteikf,q paslaugq savikainai.

IL72. Uisienio valiutos
UZsienio valiuta iSreikSti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dien4 galiojus! oficialq valiutq
keitimo -kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5 tokiq sandoriq bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ii
isipareig,ojimq likudiq perkainojimo balanso dien4 yra apskaitomi pelno (nuostoliq)
ataskaitoje.

II.13. Geografinis segmentas
Geografinis segmentas - i5skirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar
teikiamos paslaugos tam tikroje geografineje ekonomineje aplinkoi" ir kurios rizika ir
pelningumas skiriasi nuo kitq verslo daliq, veikiandiq kitoje gegografineje ekonomineje
aplinkoje:

{mone gerografiniq se entg nei5skiria.
IL14. Verslo segmentas

Verslo segmentas yra i5skirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susijg
produktai ar teikiamos atskiro arba susijusios paslaugos-ir kurios verslo izlka ir
pelningurnas skiriasi nuo kitq imones verslo dahq.
{mone savo veiklos neskirsto i atskirus segmentus.

tr.15. NeapibrdZtumai



NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansineje atskaitomybeje Jie yra apra$omi
finansineje atskaitomybeje, i5skyrus tuo atvejus, kai tihmybe, kad ekonoming naud4
duodantys iStekliai bus prarasti, yra labai maia.
NeapibreZtas turtas finansineje atskaitomybeje nera pripaZistamas, tadiau jis yra aprasomas
finansineje atskaitomybeje tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos ar ekonomin6
nauda.

IL16. Pobalansiniai ivykiai
Pobalansiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie imones padet! balanso
sudarymo dien4 ( koreguojantys ivykiai) finansineje atskaitomybeje atspinclimi.
Pobalansiniai ivykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tzi yra
reik5minga.

IJ.l7. Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai
Sudarant finansing atskaitomybg turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir sqnaudos ndra
uZskaitomos tarpusavyje, i5skynrs atvejus, kai atskiras VAS reikaluja biitent tokio
uZskaifymo

II.18. Finasnir; ataskaitq valiuta
Nuo Euro ivedimo 2015 m. sausio 1 d. imone apskait4 tvarko ir finansines ataskaitas rengia
Eurais.

Itr. APSKAITOSPOLITIKOSPASIKEITIMAI
Reik3mingq apskaitos politikos pakeitimq ataskaitiniais metais imone neatliko.

rv. ,q,KK${aMoJo nasro PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas
Ilgalaiki nematerialuji ir ilgalaiki materialuji turt4 imone amortizuoja ir nudevi
taikydama tiesiogiai proporcing4 metod4. Minimalios ilgalaikio hrto vertes ir
nusidevejimo normatyvai pagal grupes:

Grupes pavadinirnas Metai Minimali verte
Programine iranga a

J 144.81
Pastatai ir statiniai 14-90 144.81
MaSinos renglmar 4-7 144.81
Lengviei automobiliai 6-10 144.81
Krovininiai mobiliai 4 144.81
Inventorius,irankiai 4 144.81
Kompiuterine technika ir ry5iu priemones J t44.8r
Baldai 6 144.81

Informacija apie nemateriat{ji turt4
Nematerialiojo t o pokydiai, arnorfrzacija

fmonej e naudoj amas visi5kai amortizuotas nematerialusis turtas
visi5kai amortianotas nematerialusis turtas

Tufto grup6s pavadinimas [sigijimo savikaina
(Eur)

Proprramind iranea 1564



{mones nematerialusis furtias, kurio kontrolg riboja teises aktai artam tikros surilws
Nera

[mones uistatytas kaip isipareigoj imq garantija nematerialusis turtas
Nera

ISankstiniai apmokej imai uZ nematerialqj i turt4
Nera

Informacija apie materialrtrii turt4

{mones yra ikeistas ilgalaikis materialusis turtas arba turtas, kuriam taikomi kiti
nuo savybes teisiq apriboj imai

ll galaiki o material ioi o turto r lmas
Rodikliai Pastatai Statiniai frengimni lrAnga,

prietaisai,

irankiai ir

irenginiai

Nebaigta

staffba

I5 viso

likutind vert6

2019.01.01(su perkain)

1097802 2578 t69l 249 180723 L283043

isig(iimo savikaina

2019.01.01(su perkain) 1655193 271856 '72073 10474 t80723 2790319

- turto isigijimas 272 272

- nuraSytas turtas (-)

isigijimo savikaina

2019.12.31 (su perkain)

1655r93 271856 72345 10474 180723 2190591

nusiddv6jimas

praejusiq finansiniq metq

pabaigoje

557391 269278 70382 10225 907276

finansiniq metq pokydiai

-2019m. perkainojimo

nusidevejimas

72367 646 898 247 i41 l8

-2019m. nusid€vejimas 1658 102 193 19s3

2019m. pabaigoje 571416 270026 71473 10432 923347

likutind vert6 2019m.

pabaigoje (su

perkainavimu)

1083777 1830 872 42 L80723 1267244



[keisto turto pavadinimas

gs ilgalaikis materialusis hrrras

Irnea"yengimai 

-

263568
69730

265868

ITolgl t*as, isigyras pagal lizingosutarris
materi alusis turtas, isirytas

[mones ilgalaikis materialusis turcas pagarpatikejimo sutartis
UAB ,,Senasis turgus"-9.til-l tutto tLuahnsinele rarr.uitoi"; pagal patikejimo sutarti2013.04.03, Nr 842 su Klaioedos mi."t.r qawirzalrt'hor su Klalpedos mresto savivaldvbe

Eil.

Nr.

Unikalus Nr.

kadastre

Registravimo

data kadastre Sklypo Nr. pagal

plan4 Adresas

Sklypo

plotas, ha

Zem€s

sklypo

verte,

EIJR

I 4400-2154-3935

2013-04-22

4b

Klaipedos r.sav.

Dovilq sen.

Toleikiq k 0,3552 44601

4400-2754-3946

2013-04-22

5b

Klaipedos r.sav.

Dovilq sen.

Toleikiq k 0,6936 87465

{mones i5sinuomotas ilgalaikis materialusis turtas
plane (0lZ Materialusis ilgalaikis turtas)

es Zemes nuomos sutartis).
oma metine inventorizacija nuomojamam

. Ilgalaikis nuomojamas 
- 
hrrtias (Zeme) atvaizduotas lenteleje, kuri sudaryta remiantis

,femds nuomos mokesdio deklaracija ui,2}lg metus..



Eil.

Nr.

Unikalus Nr.

kadastre

Registravimo

data kadastre

Sklypo Nr.

pagal plan4 Adresas

Sklypo

plotas, ha

Zemes sklypo

vert6, EUR

42500A
4400-0835_5986

zuu9-01-22

24a+24b

Turgaus a.5

Klaipeda 0,3769

2 4400-2163-0475

2012-04-18
r urgaus a. I E

Klaipeda 0, l0gg 155236

J 4400-2346-6020

2012-o6-27

27

rurgaus a.3

Klaipeda 0,0349 53869

4 4400-2353-7706

2012-10-23

26

Galinio-Pylimo

g.4 Klaipeda 0,0658 97312

5 4400-0841-5709

2012-06-27

2l
Ualmlo-Pylimo

g.6 Klaipeda 0,2884 3E4326

fmonOs i5ankstiniai apmokdjimai ui ilgalaik! materiarqii turt4Nera

_ _ . fmonds ilgalaikio materialiojo turto nuvertdjima$
Nebuvo

Informacija apie finansini turt4
Nera

fnformacija apie atsargas
Nera

Informacija apie gautinas sumas

Gautinos sumos

{mone yra atlikusi i5anksliniq apmokejrmq.r,Z prekes, kit4 trumpalaik! turt4 ir paslaugas.
Didiiausia suma sudaro 1000 eur UAB Statiniq-konstrukciq proJektavimo biuras.

f**03-o-"r,.tq ir ateinandio.laikotarpio s4naudq ,u-o", yra reiksmingos. Bendra suma
7 985 1 eur, tai sukauptos s4naudos pastato rekonstrukcijai.

Stambiausios gautinq sumq grupds

iu skolos

ir pinigrr ekvivalentai
Rodikliai SWED bankas Siauliq bankas DNB Likutis kasoje LI viso
201 8-l 2-3 I 58606 79993 123199 3833 265631

Pin



2At9-12-31 55767 88391 !r4669 279s 261622

ra'.lT"".llrninisu' 
kuriq naudojimas biitg apribotas ilgesniam negu vienerir; metg

Neturi

fnformacija apie nuosavA kapital4

Akcirunkai apmokejo pareikalaut4 apmoketi kapital4 pilnai.
{mones skolq pavertimo akcijomii galimybes n6ra.

Pelno

{moneje y'ra sudarytas privalomasis rezervas, suma 50 361 eur

Informacija apie dotacijas ir subsidijas

{mone yra gavusi dotaciiq ar subsidiiq ldarbinant pagalbinius darbuotoius.

kapitalo strukt[ra
Rodikliai Akcijq

skai6ius
Suma
(Eur)

tc

rv'uv e1rr@ru ruurl.ura nnanstml metq pabalgo1e
1. Pagal akcijq r[Sis
t. l. Paprastosios akcijos
L .2. Privilegij uotosios akciios
t.3. Darbuotojq akcijos
.4. Specialiosios akcijos

5972000 1731880

5972000 1731880
5972000 1731880

taso

- 16843 I
-18230

- r 86661

r wr Yw[r4 D t56lvu
D^^l-j-^rr:--,- i

.186661
Pelno paskirstyras:
- iistatymo numab/tus fezervus
- i kitus rezervus
- dividendai

- kiti

-186661



su
Eu

Dotacijq (subsidijq)

riiSis
Likutis

laikotarpio
pradZioje

Gautos

dotacijq
(subsidijq)

sumos

Gautinos
dotacijrl

(subsidijrl)

sumos

Panaudotq

dotacijq
(subsidijq)

sumos

Grqiintos
dotacijq

(subsidijq)
sumos

Lilartis
laikotarpio
pabaigoje

fdarbrnant pagalbinius

darbuotoius 0 t 1041 I 1041 0

Informacija apie isipareigojimus

fmonBs isipareigojimq
bukt6

Rodikliai Skolos ar jq dalys, apmok6tinos
Mokdtinq sumg skaidymas

pagal r05is
per vrenenus

frnansinius metus
po vieneriq metg,
bet ne v6liau kaip

per penkerius
metus

po penkerig metq

Finansin6s skolos:
(tarp jq dukterin6ms ir
asocijuotoms imon6ms)
7. Lrzingo (finansines
nuomos) ar pana5[s

isipareigojimai
2. Kredito istaigoms
3. Kitos finansin0s skolos
Kitos skolos 76 943

Li viso: t6 943 0 0

lmones isipareigojimq, kuriq ivykdymas uitikrintas valstybes garantlja ar imones turtu
nera.

/'--. {mones skolos gr4Zinamos nacionaline valiuta.

Jmoneje atidejimq nera.

Neapibrehqj q isipareigoj imq nera.

{mone nera suteikusi garantijq ir uistae.

Sukauptq s4naudq ir ateinandio laikotarpio pajamq nera.

lmone isipareigojimq pagal statybos ir kitas ilgalaikes sutartis neturi.

Informacija apie imonds tipinq veikl4



detalizavimas

Paslaugq ir prekiq pajamos Finansiniai metai Pra6j9

finansiniai metai

Prekybos pajamos 23462 28422
Vienkartine rinkliava 154567 r69282
Suteiktos paslaugos 5758 lt37l

[5 viso 183787 209075

Informacija apie imonds finansing ir investicing veikla

fmone nevykde finansines ir investicines veiklos.

{mone nevykde sandoriq uZsienio valiuta.

Informacija apie imones ypating4i4 veikl4

fmoneje neivyko neiprastiniq, atsitiktinirl ivykiq, registruotinq ypatinguose sfiaipsniuose.

Informacija apie pelno mokesti

UZ20l9 metus imone patyre nuostoli sumoje - 18 230 eur

Informacija apie finansinius ry5ius su imonds vadovais



Vadovq atlyginimq

laldoriq su susijusiais asmenimis kurie buvo vykdomi ne rinkos kainomis nera.

Finnnsiniai

{mones vadovas

[galiotas asmuo

pasiiadOjimai

Informacija apie klaidas
buvo taisomos.

q ivykq nebuvo.

ekologi5kai Svariq medZiagq ir atliekq
mo srityse.
'imai

S4lyginiai isipareigojimai ir
Teismo bylos ir ieskiniai

Nera

vardas, pavarde

i su imonds vadovais ir kirris usiais asmenimis
Rodikliai Finansiniai metai Pradjg finansiniai

metai
Likutis finansinig

metq pabaigoje
A D^-rr. r v. urwruo FrrrKaruluotos sumos, sus{uslos su
darbo santykiais:

l. Vadovams

2. Kitiems susilusiems asmenims
25420 19843

D. +[rurres surelKtos paskolos:
l. Vadovams

2. Kitiems susijusiems asmenims
L. Uautos paskolos;
I. ISvadovq

l_Ii l tl susijusir] asmenu
u. r\earryglnlmar perouotas turtas ir dovanos:
l. Vadovams

2. Kitiems susijusiems asmenims
X

E. Suteikto s ivairio s gurun-ii o, 1E6iffi
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
F Kitos reik ngos sumoq per metus
priskaidiuotos:

l. Vado s

2. Kitiems susijusiems asmenims
v. rrrr rer\DuurElr luparergoJlmal lmoner:
1. Vadovq
2. Kitrl susijusiq asmenrt
H. Parduotas turtas:
l. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims

1

x
Vidutinis vadovq skaidius per metus I X

vardas, pavarde
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