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NeprlKlaUS0tĮlo atidltorlaUS lŠVada
UAB,,Synergy finance" akcininkams
lšvada dėl finansinių ataskaitų audito

Sąlyginė nuomonė

Mes atlikome UAB ,,Synergy finance" (toliau _ Įmone) flnansinių ataSkaitų aUditą. ]monės finansines
ataskaitas sudaro:

.
.
.
.
r

2017 m. gruodžio 31 d. lmonės finansinės būkles ataskaita,
tą dieną paSibaigUSių metų lmonės pelno (nUostolių) ir kitų bendrų1ų pajamų ataskaita,
tą dieną pasibaiguSių metų jmones nUosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
tą dieną pasibaigUSių metų lmones pinigų srautų ataSkaita, ir
jmonės finansinių ataskaitų aiŠkinamasis raštas, jskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrau ką.

Mūsų nuomone, išskyrus skyriaus ,,Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikŠti" pastraipoje paminė1o dalyko
povelĘ, pridėtos finansines ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie lmonės 201-/ m. gruodžio 31
d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veik|os rezultatus ir pinigų srautus pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybes StandartuS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti

Be kitų dalykų, valdymo mokesčio pa1amos apima Įmones valdomo Europos sutelktinio finansavimo
fondo (ESF) mokesčius. lš šio fondo gauti Valdymo ir sekmės mokesčiai 2011 m. buvo pripažinti
atitinkamai 15 tūkst. eurų ir 161ūkst. eurų SUmomis, kurios buvo apskaičiuotos, kaip nurodyta Šios
iŠvados skyriaus,,Pagrindiniai audito da|ykai" dalyje,,Valdymo mokesčio pajamos", Tačiau, mūsų

nUomone, lmone ESF grynųjų aktyvų Vertes (GAV) mokesčio skaičravimuose naudojo neatsižvelgdama į
tam tikrų fondo nekotiruojamų investavimo oblektų turimų skolos priemonių vertės sumaŽėjimo
nuostolius, sudarančius 235 tūkst. eurų, Jeigu apskaičiuodama mokestį jmonė būtų naudojusi tikslią
GAV sumą, 2017 m' gruodžio 31 d. gautinos SUmoS būtų 9 tūkst. eurų mažesnės, mokėtinos SUmoS
_ 1 tūkst. eurų mažesni, nuosavas kapitalas
būtų 8 tūkst. eurų didesnės, pe|no mokesčio 1sipareigojimai
- td tutst. eurų mažesnis. Be to, tą dieną pasibaigusių metų valdymo mokesčio pajamos ir grynasis
pelnas būtų atitinkamai 17 tūkst. eurų ir 16 tūkst. eurų mažesni, o pelno mokesčio sąnaudos - 1 tūkst.
eurų mažesnės.

Auditą at|ikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau _ TAS). Mūsų atsakomybė pagal Štuos
StandartuS iŠsamiai apibūdinta Šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą". Mes esame nepriklausomi nuolmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
išleisią ,,Buhalterių profesionalų etikos kodeksą" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų aUdito jStatymo reika|avimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip
pat laikemės kitų etikos reika|avimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
jstatymu ir TBESV kodeksu, Mes tikime, kad mūsų surinkti audito 1rodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų sąlyginei nuomonei pagrjsti.
Kiti dalykai

atliko kitas auditorius,
!monės finansrnių ataskaitų uŽ2O16 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metuS auditą
nuomonę.
kuris apie tas finansines ataskaitas 201'7 m' kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą

J
Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės imonė ir
nū,itruu"o-ų KPMG jmonių narių, priklausančių Šveicafijos jmonsi
,,KPlMG lnternētional coopėrative" (,.KPMG lnternational"), tinklo narė.
Visos tėisės saugomos.
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lmonės kodas: 1 11 49497 1
PVM mokėtojo kodas: LT'1 149497'16

Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai - tai dalykai, kurie, m-ūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
j
einĮmo1o laikotarpio finansinrų ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant finansinių
atskiros
todėl
ataskaltų,
pareikštą
finansinių
del
šių
ataskaiių kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę,
j1j
yra
aprašytas
atsakas
ir
mūsų
dalykas
audito
nuoronį. apie šiuos dalykus nepateikiame. Kiekvienas
toliau. Be dalyko, apibūdinto skyriuje ,,Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti", mes nustatėme toliau
aprašytus dalykus kaip pagrindinius audito dalykus, kuriuos reikia pateikti mūsų išvado1e.

Valdymo mokesčio pajamos
(už
Valdymo mokesčio pajamos už metus, pasibaigusiu s 201-7 m. gruodžio 31 d., sudaro 213 tūkst. eurų
jskaitant
pajamas
iŠ
ESF
eurų
tūkst.
31
eurų),
tūkst.
pasibaigusius
i60
metus
2016 m, gruodžio 31 d.
fondo, kaip nurodyta mūsų iŠvados pastraipoje ,,Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti".

Žr' Aiškinamojo rašto pastabos Apskaitos politika dalj del valdymo ir klientų aptarnavimo pajamų
apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų 10 pastabą dėl finansinės informacijos atskleidimų.
Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metu

Valdymo mokesčio pajamos sudaro 82 %
Jmonės pajamų už metus, pasibaigusius
2O1] m' gruodžio 3'i d. Valdymo mokesčiai
uždirbami iš ,|monės valdomų fondų ir yra
apskaičiuo1ami taikant mokesčių normas,

Be kitų, atlikome tokias audito procedūras;

nUstatytas atitinkam ų valdomų fondų
taisyklėse, nuo grynųjų aktyvų vertės (toliau
GAV). Be to, lmonė gauna sekmės
mokesčius, kurie jprastai apskaičiuojami
taikant mokesčių normaS nuo atitinkamo
fondo investicinio vieneto teigiamo
mėnesinio prieaugio, kaip nustatyta
atitinkamo valdomo fondo taisyklėse.
Tam tikriems jmonės valdomiems fondams
taikomi fiksuoti mokesčiai, kaip nustatyta
atitinkamų valdomų fondų taisyklėse.
Pagrindinis GAV elemenįaS yra investici1ų
vertė, kuri yra nUstatoma remiantis
aktyviosiose rinkose kotiruoiamomis
investiciJų kainomis. lnvesticijų, kurių
kotiruo1amų kainų nėra, Vertė nUstatoma
pagal investavimo obiekto nuosavo kapitalo,
priskiriamo atitinkamam fondui kaip
investuotojui, apskaitinę vertę.
Dėl sumų dydžio ir ivairių taikomų mokesčių
normų, šio1e srityje audito metu reikejo itin
dide|io atidumo, todėl tą nustatėme kaip
pagrindinl audito dalyką'

r

- r
.

jvertinome ir patikrinome svarbiausių vidaus
kontrolių dėl valdymo mokesčio pa1amų
apskaičiavimo ir pripažinimo diegimą ir
įgyvendinimą;

jvertinome ir patikrinome vidaus kontrolių dėl
valdomų fondų grynųjų aktyvų verčių perkainojimo
diegimą ir jgyvendinimą;
uŽ201'7 m' gruodŽio 3'1 d. pasibaigusius metus
parengėme nepriklausomą valdymo mokesčio
pajamų jvertinimą, atlikdami:

o

valdomiems fondams, kurių investicijos yra
kotiruojamos aktyviosiose rinkose * investici1ų
tikrų1ų verčių, kuriomis grindžiamos valdymo

mokesčio skaičiavimuose naudojamos GAV

SUmoS, jvertlnimą, pa|yginant jas su
kotiruojamomis rinkos kainomis ir su

sumomis, nurodytomis iš depozitoriumo
gaUtame išoriniame laiške;

o

valdomiems fondams, kurių investicijos neturi
kotiruojamų kainų _ investicijų GAV jvertinimą,
palyginant ją su investavimo objekto nUoSaVo
kapitalo, priskiriamo atitinkamam fondui kaip
investuotojui, aPskaitine verte;

o

fondams, kurių valdymo mokestis
apskaičiuojamas pagal GAV - valdymo
mokesčio skaičiavimuose naudotų mokesčių
normų palyginimą SU nUStatytomis fondų
ir valdymo mokesčio pa1amų už
metuS jvertinimą taS normaS pritaikant
atitinkamoms grynųjų aktyvų vertėms bei
fondų investicinio vieneto Vertes padidejimui

taisyklėse

@2o18,,KPMG Baltica", UAB, yra Lietuvos riboįos atsakomybės imonė ir
nepriklausomų KPMG imonių narių, priklausančių Švoicariios imonei
,,KPMG tntornational Cooperalive" (,,KPMG lntgrnational"), tinklo n8rė.
Visos teisės saugomos.
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o

fondams, kuriems taikomos fiksuotos
valdymo mokesčio SUmoS - fiksuotų
mokesčio sumų palyginimą su nustatytomis
fondų taisyklėse.

jvertinome su pajamų prrpažinimu susijusių
atskleidimų tikslumą ir išsamumą palyginę juos su
atitinkamų finansinės atskaitomybės standartų
reikalavimais.

l

nvesticijų vertinimas

_
(201 6 m. gruodžio 31 d. _ 149 tūkst'
lnvestici1ų apskaitinė verte 2017 m. gruodžio 31 d. 1 51 tūkst' eurų
eurų).
Žr. Aiškinamojo rašto pastabos Apskaitos potitika dalj del finansinio turto apskaitos politikos ir finansinių
ataskaitų 3 paStabą dėl finansines informacijos atskleidimo.

Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metu

,|monės investicijos, apskaitomos tikrąja verte
per pelno (nuostolių) ataskaitą, apima

Be kitų, atlikome tokias audito procedūras:

investicijas j jvairius fondų investicinius
vienetus, jskaitant:
- Valdomų fondų investįcinius vienetus,
kurių gry.nųjų aktyvų vertė (toliau - GAV),
kuri atrtinka tikrąją vertę, pirmiausia yra
grindžiama investicijų Verte, nUStatyta
remiantis aktyviosiose rin kose
kotiruojamom is kainomis;

-

.

o

Valdomų fondų investicinius vienetus,
kurių GAV pirmiausia yra grindžiama
investavimo objekto nuosavo kapitalo,
priskiriamo atitinkamam fondui kaip
investuotojui, verte ir obligacijų
apskaitine verte (amortizuota savikaina),

lmonės nevaldomų išorinių fondų
investicinius vienetus, kurių GAV, kuri

atitinka tikrąją vertę, pateikia atitinkama
valdymo jmone.

šią sriti susitelkėme dėl sumų dydžio ir del
to, kad reikejo itin didelio atidumo siekiant
jsiti kinti investicijų tikrųjų verčių teisingumu.
J

valdomiems fondams, kurių investicijos yra
kotiruojamos aktyviosiose rinkose, jvertinome
investicijų tikrąsias Vertes, kuriomis
grindžiamos valdymo mokesčio
skaičiavimuose naudojamos GAV SUmoS,
palyginę jas su kotiruojamomis rinkos
kainomis ir su sumomis, nurodytomis iš
depozitoriumo gautame iŠoriniame laiŠke;

o

valdomiems fondams, kurių investicijos neturi
kotiruojamų kainų, jvertinome GAV, palyginę
investicijų Vertę SU investavimo objekto
nuosavo kapitalo, priskiriamo atitinkamam
fondui kaip investuotojui, apskaitine verte;

o

kUri atitinka tikrąlą Vertę;

-

uŽ2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metuS
jvertinome fondų investicinių vienetų GAV:

l

išoriniams fondams 2011 m' gruodžio 31 d.
pripažintą GAV palyginome su atitinkamos
valdymo jmones informacija.

jvertinome su investicijų tikrąja verte susi.jusių
atskleidimų tikslumą ir išsamumą palyginę juos su
atitinkam ų f inansinės atskaitomybes standartų
reikalavimais.

@2018,,KPMG Baltica", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir
nepriklausomų KPMG,monių narių, priklausančių Švoicarijos įmonei
,,KPMG lntern8tion6l coopēraįive" į,,KPMG lnternation8l"), tinklo nalė.
viso5 lėisės saugomos.
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Kita informacija

Kitą informac1ą sudaro informacija, pateikta metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių
utuikuitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra aĮsakinga už kitos informaci.ios
pateikimą.

jokios
Mūsų nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame

formos užtikrinimo išvados apie

1ą,

išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekan1 f inansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją lr
apsvarstyti, ar yra reikŠmingų neatitikimų informaciiai, pateiktai finansinėse ataskaitose, ar mŪsų
žinioms,'pagrjstoms atliktu įūditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai iškraipyta. JeigU remdamiesi
atliktu darbū pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, meS turime atskleisti šj faktą.
jmone
Kaip apibŪdinta mūSų iŠvados ,,Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti" pastraipoje,
grynųlų
aktyvų
fondo
to
remdamasi
vertę
mokesčio
valdymo
fondų
apskai8iavo vieno iš valdomų
verte, kuri buvo grindžiama per didele verte jvertintomls jo investicijomis. Mes padarėme išvadą,
kad dėl tos p.Įios priežasties kita informacija, susijusi su lmonės meįiniame pranešime
pateiktomis sumomis ar kitais straipsniais, yra reikšmingai iškraipyta, nes Jmonė valdymo mokesti
apskaičiavo remdamasi klaidinga grynųlų aktyvų verte.

Mes taip pat privalome jvertinti, ar jmones metiniame pranešime pateikta finansine informacija
atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar lmones metinis praneŠimas buvo
parengtaslaik.nii. triko.ųteisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrjsta finansinių ataskaitų audito
metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

r
.

jmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių
metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
jmonių
lmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos
f inansinės atskaitomybės jstatymo reikalavimų,

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių f inansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teising ąvaizdą, parengimą
ir teisingą pateikimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti
ruropos šąjungoje, ir toĖią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikŠmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti lmonės gebejimą tęSti Veik|ą ir atskteisti
(jei b]:tina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,
iLskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti lmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių
alternatyvų, tik taip pasielgti.

procesą'
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti ,|monės finansinių ataskaitų rengimo

6

@2018,,KPMG BaltiG", UAB, yra Liētuvos.ibotos als8komybėg įmonė iI
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
reikšmingai
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
nuomone'
pateikiama
mūsų
kurioje
išvadą,
auditoriaus
išleisti
ir
klaijos,
ar
aįgaules
del
iškraiįųos

jeigu jis
Pakankamas Užtikrinimas - tai aukŠto lygio užtikrinimas, o ne garanti.ja, kad reikŠmingą iškraipymą,
dėl
gali
atsirasti
kurie
pagat
lškraipymai,
TAS,
yra, visada ga|ima nustatyti per auditąl kuris atliekamas
gali turėti
kartu
ar
kad
atskirai
jeigu
pagristai
numatyti,
galima
1ie
Įpgaules u;- į|rido., lait<omi reikŠmingais,
aioįtes jtakos Vartotojų ekonominiu.Į .pi"nairnams, prilmamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

profesinio
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
skepticizmo principo. Mes taip pat;

.

riziką,
NUstatome ir jvertiname f inansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo de| apgaules arba klaidų
planuojame ir at|iekame procedūris kaip atsaką j tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito
dėl apgaules neaptikimo rizika yra didesnė
irodymų mūSų nUomonei pagrjsti. Reikšmingo iŠkraipymo
nes
apgaule galibūtisukčiavimas, klastojimas,
rizika,
neiieikįmingo iskraipymo oĮt-ttaiaų neaptikimo
nepaisymas,
kontrolių
vidaus
arba
aiškinimas
tyčinis praleiūimas, klaidingas

r

jgyjame supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti
įĮnrreriomis aplinkybemis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galetume pareikšti
nuomonę apie jmonės vidaus kontrolės veiksmingumą'

r

ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais
Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą
susijusių atskleidimų pagrjstumą.

r

remiantis
Padarome išvadą dėl įaikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
del
neapibrėžtumas,
jvykiais
reikšmingas
susijęs
sąlygomis
jrodymais,
ar
su
egziStuoja
surinktais
padarome
išvadą, kad toks
Jeigu
jmones
Veiklą.
gebe1imo
tęSti
del
abejonių
gali
reikšminūų
kilti
kurio
j
reikšūingas neapibrežĮLrmas-egzistuoia, auditoriaus iŠvadoje privalome atkreipti dėmes1 susijusius
modifikuoti
turime
nepakanka,
jeigu
tokių atskleidimų
atskleidirius finansinėse ataskĮrtose irba,
iki auditoriaus
SaVo nUomonę. Mūsų iŠvados yra pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome
tęSti savo veik|os'
toliau
negalės
jvykiai
ga|i
kad
lemti,
ai
įąlygos
lmonė
išvados datos' Tačiau būsimi

r

ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir tai, ar
lvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, StrUktūrą
pateikimo
ir
finansinėse ataskaitose pateit<tl pagrindžiantys sandoriai 1vykiai taip, kad atitiktų teisingo

koncepciją.
ir atlikimo
Mes, be visų kiįų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimt1
kuriuos
trūkUmUS,
kontrolės
jskaitant
vidaus
svarbius
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus,

nustatome audito metu.

etikos
Taip pat pateikiame už va|dymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikemės atitinkamų
galėtų
kurie
kitus
dalykus,
ir
juos
santykius
visus
apie
informuojame
reikalavimų dėl nepriklau.o-u*į, ir
jei reikia, apie susi.jusiaS apsaUgoS
būti pag11siai Vertinami, kaip turintys jtakos mūsų nepriklausomumui ir,

priemones.

kurie buvo
lš dalykų, apie kuriuos informavome už va|dymą atsakingus asmenis, iŠskiriame tuos dalykus,
pagrindinlais audito
laikomi
kurie
ir
auditą
ataskaitų
finansinių
laikotarpio
einamojo
atliekant
svarbiausi
aktą
dalykais. Tokius dalykus ipibūdiname auditoriaus iŠvado1e, jeigu pagal 1statymą arba teisės
kad dalykas
nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, 1eigu, labai retomis aplinkybemis, nUstatome,
pateikimo
jog
tokios
neigiamos
pagrjstai
tikėtis,
n".-galirnu
neturėtų būti pateikiamas mūsų išvado1e,
naudą.
persvers
visuomenės
pasekmės
9aUnamą

7

@2o18 ,,KPMG Balrics", UA8, yra Lieluvos ribotos atsakomybės jmonė ir
nēprikIaUsomų KPMG imonių narių, priklausančiŲ svoiēriios imonei
,,KPlūG lntern8tional cooperalivē" (,,KPMG lntgrnational"}, tinklo narė,
Visos teisės saugomos.

lšvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Pagal2017 m. spalio 26 d. pasirašytą audito paslaugų Sutart,i buvome pirmą kartą paskirti atlikti lmones
galioja 2
finĮnsinių ataskaitų auditą už 2O17 m. Mūsų paskyrimas atlikti ,|monės finansinių ataskaitų auditą
metus.
Patvirtiname, kad skyriu1e ,,Nuomonė" pareikšta mūsų nuomonė atitinka papildomą ataskaitą, kurią kartu
su šia auditoriaus išvada pateikeme lmonei ir jos Audito komitetui.
Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir jsitikinimu, suteiktos pas|augos atitinka taikomų 1statymų ir teisės aktų
(ES) Nr. 53112014 5 straipsnio 1
reikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
dalyje nurodytų ne audito paslaugų.
Per audito vykdymo laikotarpj nesuteikėme kitų nei finansinių ataskaitų auditas paslaugų.

UAB, vardu
.,KPMG Baltics",Digitally

TOMA signed by
TOMA
aw,Ąu
MARČ MARČINAUS
KYTĖ
INAU Date:
2018.05.09
SKYTĖ 12:41:59
+03'00'
Atestuota auditorė

Vilnius, Lietuvos Respublika
20'18 m. gegužės 7 d.

8

@2o18,,KPMG Baltics", UAB, yra LiētUvos riboįos ėįsĒkomybės imonė ir
nēprikIau5omų KPMG imonių nērių, priklausančių svēiērijos imonei
,,KPMG lnternational cooper9tivē" (.KPMG lntērnational"), tinklo n€rė.
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UAB..SYnergY financet'
(įmonės pavadinimas)

Imonės kodas 30l43955l. P. Lukšio g.32. Vilnius. Lietuva
(įmones kodas, adresas, kiti duomenys)
201.7

M.GRUODžIO 3l

@

2077 metai

D. FINANSINĖS

BŪKLĖS ATASKAITA

20l8 m. gegužes 7 d.

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

( fi

nansines atskaitomybės vali uta
ir jos tikslumo lygis)

TURTAS

Pastabos Į'inansiniai metai
Nr.

Praėję finansiniai
metai

AS

Ilsalaikis tuĖas
turtas

mokesčio turtas
turtas

Ilsalaikio turto iš viso
Tru
turtas

laikoma
a
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte per pelno (nuostolių)
straipsni
ir kitos

sumos

Kitas turtas
Pinisai ir pinieu ekvivalentai
Trumnalaikis turtas iš viso

5

l 5l .105

2
4
4

I

VISO:

AS KAPITALAS IR
Nuosavas kanitalas
7

statinis

Savos

Rezervai
lmo rezervas
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Nuosavo ka

rs

vlso

tmat
mokėtinos sumos ir
mokėtinos sumos ir
Finansu istaieoms mokėtinos sumos ir įsipareigoiimat
Su darbo
lmar
Kitos moketinos sumos ir
Mokėtinas pelno mokestis
Mokėtinos sumos ir isipareigoiimai ls vlso

SAVO KAPITALO IR
Direklorius

(įmones vadovo pareigų pavadinimas)

UAB ,,OVO finance"

atstovas

vyr. finansininkas

(lyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

3.000

0

3
r

49.1 85

14.284
1.669
10.921

16.964

2.998
I1.156
97.004
282.227
282.227

8t.739
257.798
257.798

159.000

159.000

16.247

8.700

82.437

78.050

257.684

245.7s0

rt.2l2

6.1 65

9.336

2.322

3.995
6

3.561

24.s43

t2.048

282.227

257.198

Arūnas Čiulada
(vardas ir pavarde)

Karolis Kaduševičius
(vardas ir pavarde)
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UAB..SYnergY financet'
(įmones pavadinimas)

Įmones kodas 30l43955l. P. Lukšio e.32. Vilnius. Lietuva
(įmones kodas, adresas, kiti duomenys)

20t7

M.GRUODŽIO

31 D.

PELNO (NUosToLtŲ) IR KI'ry BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
2018 m. gegūės 7 d.

(fi

nansines atskaitomybės sudarymo diena)

Eurais

2017 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

(fi

nansrnes atskaitomybes valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Straipsniai

Pastabos
Nr,

Finansiniai metai

Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

10

23 8.881

1Į

Kitos veiklos paiamos

10
12

-10.296
228.585
20.790
-174.324

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Bendrosios administracinės sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos

VEIKLOS PELNAS NUOSTOLIAI)

lt

Finansines vęiklos paiamos
Finansinės veiklos sąnaudos

PELNAS PRIES APMOKESTINIMĄ
Pelno mokestis

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
KITOS BENDRoSIos PAJAMOS (sĄNAUDos)

LAIKOTARPIO BENDRosIos PAJAMOS (sĄNAUDos)

Pelnas (nuostoliai) ir sumažintas pelnas (nuostoliai)o tenkantis
vienai akciiai. eurais

Į3

Praėję finansiniai
metai

-1.015

11.572
0

71.108
3.561

67.547

0

0

71.934

67.547

13.57

12"74

6

(vardas ir pavarde)

(vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

1.603

8.292
-6.399
75.929
3.995
71.934

Arūnas Čiulada

finance" atstovas

-

59.536

Direktorius

vyr. finansininkas

19.840

-136.173

74.036

(įmones vadovo pareigų pavadinimas)

UAB ,,OVO

181.293
-3.821
177.412

Karolis Kaduševičius
(vardas ir pavardė)
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UAB..Svnergv financet'
(įmonės pavadinimas)

Imones kodas 30l43955l. P. Lukšio g. 32. Vilnius. Liętuva
(įmones kodas, adresas, kiti duomenys)
20]17

M.GRUODŽIO

31 D.

NUoSAvo KAPITAIrO PoKYčry ATASKAITA
2018 m. eeeužes 7 d.

(finansinės atskaįtomybes sudarymo diena)

Likutis 2016 m. sausio I

Apmokėtas
įstatinis
kanitalas

Kitos

Iš viso nelno (nuostoliu)

153.488

d.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

ts

Akcij

priedai

Privalomasis

Kiti

rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

2.349

vlso

ir kitu bendruiu paiamu už metus

Dividendai
Sudarvti rezervai

-

6.351

Istatinio kapitalo didinimas / mažinimas
Pelno (nuostoliu) ataskaitoie nepripažintas pelnas

Iš viso sandorir1 su įmonės savininkais, pripažintais tiesiogiai
nuosawbėie
Likutis 2016 m. sruodžio 31 d.

6.351
8.700

Grynasis pelnas (nuostoliai)
bendrosios

Iš viso oelno (nuostoliu)

33.066
67.547

188.903
67.547

67-547

67.547

10.700
-6.351

-10.700

-22.563
78.050
7

ls vrso

ir kitu bendruiu paiamu už metus

Dividendai
Sudarvti rezęrvai

viso

0
0

-5.512

5.512
5.512
1s9.000

Iš

r.934

-10.700

245.750
71.934

71.934

71.934

-60.000
-7.547

-60.000

7.54',7

7.547
16.247

-67.547
82.437

0

Istatinio kapitalo didinimas / mažinimas
Pelno (nuostoliu) ataskaitoię neorioažintas pelnas

Iš viso sandori su įmonės savininkais, pripažintais tiesiogiai
nuosavybėie
Likutis 2o|7 m. sruodžio 31 d.

Direklorius
(įmones vadovo

pavadinimas)

UAB ,,OVO finance" atstovas
vyr. finansininkas

(vyriarrsiojo buhaĮterio pareig pavadinimas)

F

r59.000

-60.000

257.684

Arunas Ciulada
(vardas ir pavardė)

Karolis Kaduševičius
(vardas ir pavarde)
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UAB ..Svnersv finance"

ilN^NCt:

(įmones pavadininlas)

lmones kodas 301439551. Lobio g. 4. Vilnius. Lietuva
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2017

M.GRUODŽIO

@
Eil. Nr.

31 D. PINIGŲ SRAUTŲ
20l 8 m. gegužės 7 d.

I

veiklos

I.1

Į.2.

r.7

už kitas paslaugas gautos sumos
už kitas paslaugas sumokėtos sumos
vertvbiniu DoDlenu
eidimas
gauti dividendai

r.8.
I.9.
I.1 0.

sumoketos palūkanos

1.3.

t.4.
I.5.
I.6.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

255.282
-1.947
20.881

178.607
-3.365
21.521

-1t2.516

-'19 586

-45.372

-37.9s0

-3s 399
-29.134

78.378

-3 410
49.234

-9.000
6 000

-45.000
59.093

sumokėti dividendai

I.l I
r.12.
r.

Pastabos
Nr,

Straipsniai

PATVIRTINTA:

ATASKAITA

sumokėti mokesčiai
veiklos
kitos
kitos

13

r.14.

Grynieii nasrindinės veiklos pinigų srautai

Investicinės veiklos pinigų srautai
vertYbinių popierių isigiiimas

lt.
II.1
TI.2-

II.3
IT.4

suteiktos paskolos

il.5
II.6
II.7
II.8

Iil.I

kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos
kitos investicinės veiklos oinisu išmokos
srįutai
investicinės veiklos
Finansinės vęiklos oinisu srautai
akciiu išleidimas

III.3

nuostoliams

III.

rli.2

648
-40
-3.040

14.741

IIT.4

il.5

III.6.
IlT.1

III.8
III.9

s.ražintos paskolos
išmokos už lizingą l linansine nuoma
sumokėta dtvtdendt

ilI.10.
III, I

III. I3.

III.14.

IV

-

10.700

subordinuotus

1

trr.t2.

-60 000

sumokėta

aukos
kitos
kitos finansinės
Grrynieii finansinės veiklos pinigu srautai

vI.

81.739
97.004

VIT.

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

UAB,,OVO finance"
vyr. finansininkas

atstovas

(vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

72
-154

7

-80
-60.073
0
15.265

-10.782
0

s3.193
28.546
81.739

Arūnas Ciulada
(vardas ir pavardė)

Karolis Kaduševičius
(vardas ir pavardė)
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201'I m' finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017

M.GRUODŽIO 3l

rrN^NCr

PATVIRTINTA

D. FINANSINry ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
20l8 m. gegužes 7 d.
(sudarymo data)

Bendroji informacija

_ Bendrovė) įregistruota2007 m' gruodžio 7 d., imonės kodas 30l43955l, adresas:
Buveinė: P. Lukšio g. 32 , Vilnius' Lietuva
Biuras: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
investicinių fondų valdymas ir finansinės konsultacijos. 2012 m. biržęlio 14 d. Lietuvos banko valdybos

UAB ,,Synergy finance" (toliau

Bendrove veiklasprendimu Nr. 03-l30 bendrovei išduota valdymo įmones veiklos licencĮa Nr. VĮK-020. Veikla numatyta valdymo
įmonės veiklos licencijoj e:
valdyti koleĘtinio investavimo subjektus, investuojančius įkitus kolektyvinio investavimo subjekhrs (nuo 2012-06-14);
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius (nuo 20l2-06-14);
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais (nuo 2012-06-l4);
valdyti kolek1yvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos infbrmuotiesiems invesfuotojams
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (nuo 20l3-l 1_l4);
valdyti kolektyvinio investavimo iperleidžiamuosius vertĖinius popierius subjektus (nuo 20l5-04-09).

-

2017 m. pabaigoje įmoneje dirbo 3 darbuotojai' 2016 m' pabaigoje imoneje dirbo 3 darbuotojai.

kapitalas
Įmonės akcinį kapitalą 20l'7 m. gruodžio 3l d. sudaro 5.300 akcĮos, nominali vertė 30'00 EUR, viso akcinis
sudaro 1 59.000 EUR. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 2017 m. it 2016 m. įmones akcininkai buvo:

Akcininkas
Arūnas Čiulada
Artūras Milevskis
Lukas Macijauskas
Gintaras Kazakevičius
Rimvydas Šerys

Akcijų skaičius
1.166

Ll66
1.166
901
901

Įstatinio kapitalo
da lis. nroc.
22

o/o

22y:o

22Yo
17%
t'7 vo

Bendroves išleistų akcĮų, kurios sudaro įstatinį kapitalą, skaičius per 2017 m. ir 20l6 m. nesikeitė.
_
Pagal Bendroves įstafus valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas
gruodžio
nariais
buvo:
d.
valdybos
31
201'7
m.
Bendroves vadovas.

Turimų akcijų
skaičius

Arūnas čiulada

Arturas Milevskis

Lukas Macijauskas

1.166
1.166

l,į66

Įstatinio kapitalo
dalis. nroc.
22

o/o

22%
22%

Bendrovė patronuojamųjų įmonių neturi bei nėra asocĮuoĘ įmonių grupes narė, išskyrus laikomą pardavimui
patronuojamą|ą įmonę.

Finansinių ataskaitų forma ir turinys
F I NANS ĮN IŲ ATAS KA ITŲ R ENG I Mo P AG RI N DAS
Bendrove organizuoja apskaitą ir rengia finansines ataskaitas vadovaudamasi Tarptautiniais finansines atskaitomybės
standartais (TFAS), priimtais taikymui Europos Sąjungoje. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorine įsigĮimo
savikaina, išskyrus Kolėktyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, kurie apskaitomi tikrąia verte per pelną
(nuostolius).

13133
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2017 m. finansinių ataskaiĘ aiškinamasis raštas
Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, taikomos prielaidos ir įvertinimai, kurie turi įtakos apskaitomo turto ir

pat
isipareigojimų sumoms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinių ataskaitų sudarymo dieną, taip
per ataskaitinį laikotarp! apskaitytoms pajamų ir sąnaudų sumoms. Nors šie įvertinimai yra pagrįsti vadovybės turimomis
žiniomis apie esamą padėti ir veiksmus, faktiniai rez,,itatai gali skirtis nuo šių vertinimų.
Įvertinimų pasikeitimo ltaka pripažistama tuo laikotarpiu, kuriuo įvertinimas yra peržiūrimas, bei ateinančiais
laikotarpiais' jei lvertinimas daro įtaką ir ateinantiems laikotarpiams. Įvertinimą gali tekti peržiūrėti iš naujo, jeigu
pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas toks ivertinimas, arba jeigu atsiranda naujos informacijos ar igyjama
daugiau patirties.

InformacĮa apie reikšmingas sritis, kurios susĮusios su įvertinimų neapibreŽtumais, taikant apskaitos politiką, ir'kurios
turi reikšmingos itakos finansinėse ataskaitose pateiktiems skaičiams, pateikiama šiose pastabose:

o

l 7 pastaba

- finansinių priemonių

tikroj i velte.

Bendrovė klasifikuoja finansines priemones pagal jų pirkimo tikslą ir pobūdį. Finansinių priemonių tikroji vertė nustatoma
naudojant įprastinius praktikoje taikomus vertes nustatymo metodus. Detalesne informacĮa apie taikomus apskaitinius
vertinimus ir finansinių rizikų valdymą pateikiama 14 ir 1'7 pastabose.

ATASKA ĮTINIS LA Į KOTARP ĮS
Finansiniai Bendroves metai sutampa su kalendoriniais metais.
F INAN SĮN I Ų A TAS KA ITŲ VA L I UTA
Bendrovė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos
nacionaline valiuta, eurais.

Apskaitos politika
Bendr.oves Apskaitos politika parengta remiantis vadovaujantis Tarptautiniais finansines atskaitomybes standartais
(TFAS), priimtais taiĘmui Europos Sąjungoje. Bęndrovė rengdama finansines ataskaitas atsižvelge į šiuos teises aktus,

kurie regiamentuoja įmonės veiklą: Lietuvos Respublikos tinansų istaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos kolektyvinio
investavimo subjektų !statymas, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo
subjektų įstatymas, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinĘ įstatymas bei kitus investicinių paslaugų teikimą
r'eglamentuoj ančius teisęs aktus.

Apskaitos politikos tikslas

_

reglamentuoti Bendroves vidaus apskaitą bei užtikinti, kad Bendrovės valdybai ar

akcininkams, Lietuvos banko priežiūros tarnybai ar kitoms' Bendrovės veiklą prižiūrinčioms, institucijoms pareikalavus,
Bendrovė galetų iš karto pateikti finansines ataskaitas, atitinkančias Bendrovės finansinių ataskaitų rengimą

reglamentuojančius apskaitos standartus.
Bęndroves finansinė atskaitomybe rengiama remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Bendrove ar1imiausioje
ateityje tęs savo veiklą.

Standartai, išaiškinimai ir dar negaliojančios išleistų standartų pataisos
Išskyrus toliau nurodytus pakeitimus, Bendrovė nuosekliai taike apskaitos politiką visiems šiose finansinėse ataskaitose
pateiktiems lai kotarpiams.
Toliau pateikiamos standattų pataisos, galiojančios nuo 20l7 m. sausio l d., neturi itakos šioms finansinėms ataskaitoms:

-

Kasmetiniai TFAS patobulinimai _ ivairūs standar1ai.

Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai ir išaiškinimai
Keletas naujų standarĘ, pataisų, ir išaiškinimų galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems po 20l8 m. sausio l d.,
ir dar nebuvo taikyti rengiant šias finansines ataskaitas. Standal'tai, aiškinimai ir pataisos, kurie gali būti aktualūs
Bendrovei, bei vadovybės įvertinimai del galimos naujų ir peržiūretų standartų bei išaiškinimų itakos juos pirmą kartą
pritaikius, yra nurody.ti Žemiau. Bendrove neketina taikyti šių pataisų, standartų ir išaiškinimų anksčiau.

TFA5

9 ,,Finansinės

priemonės" (įsigalioja nuo ar po 20l8 m. sausio

l

d. prasidedančiais

finansiniais metais)

Šiuo standartu pakeičiamas 39-asis TAS ,,Finansines priemones. Pripažinimas ir vertinimas", tačiau toliau taikoma 39-ojo
TAS išimtis dėl finansinio turto ir finansinių isipareigojimų portfelio palūkanų nofmos pozicĮos tikrosios vertės
apsidraudimui. Ūkio subjektai gali pasirinkti apskaitos politiką: taiĘti 9-ajame TFAS nustatytus apsidraudimo apskaitos
reikalavimus ar toliau taikyti esamus, 39-ajame TAS nustatytus, apsidraudimo apskaitos reikalavimus visai apsidraudimo
apskaitai.
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Nors leistini finansinio turto vertinimo pagrindai _ amortizuota savikaina, tikroji vertė kitose bendrosiose pajamose, tikroji
vertė pelne (nuostoliuose) _ yra panašūs į 39-ajame TAS nustatytus vertinimo pagrindus, grupavimo į atitinkamas
vertinimo grupes kriterĮai labai skiriasi.
Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

r

o

finansinis tur.tas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas

- laiĘti

finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje

numatytus pinigų sr'autus; ir
del finansinio turto sutarties sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindinės sumos
ir pagrindines nepadengtosios sumos palūkanų mokejimai.

Be to, del ne preĘbos nuosavybės priemonių bendrovė gali pasirinkti neatšaukiamai teikįi velesnius tikrosios vertės
poĘčius (iskaitant užsienio valūtos įeitimo pelną ir nuostolius) kitose bendrosiose pajamose. Šie jokiomis aplinĘbemis
nėra perklasifikuojami į pelną ar nuostolius.

Skolos priemonių, lvertintų tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose, palūkanų pajamos, tiketini kredito nuostoliai ir

užsienio valiutos keitimo pelnas ir nuostoliai pripažistami pelnu arba nuostoliais taip pat kaip ir finansinio turto, apskaityto
amortizuota savikaina, atveju. Kitas pelnas (nuostoliai) pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, o nutraukus
pripažinimą perklasifikuojamas į pelną ar nuostolius.

9-ajame TFAS nustatytame vertės sumažejimo modelyje 39_ojo TAS patirtų nuostolių modelis pakeičiamas į ateiti
orientuotu tiketinų kredito nuostolių modeliu; tai reiškia, kad nebera būtina, kad nuostolio ivykis būtų įvykęs prieš
pripažlstant vertės sumažejirno atidejinius. Naujasis vertės sumažėjimo modelis bus taikomas linansiniam turtui,
įertinamam amortizuota savikaina arba tikrą|a verte kitose bendrosiose pajamose, išsĘrus investicĮas į nuosavybes
priemones ir sutarčių turtą.
Pagal9-Ąi TFAS atidejiniai nuostoliams bus nustatomi remiantis vienu iš toliau nurodytų pagrindų:

r
.

Tikętini l2-os mėnesių kredito nuostoliai - tai tikėtini klędito nuostoliai, susidarantys del galimų įsipareigojimų
neivykdymo įvykių per l2 mėnesių nuo finansinių ataskaitų dienos; ir
Tikėtini galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai - tai tiketini kredito nuostoliai, susidarantys del visų galimų
įsipareigojimų neįvykdymo įvykių per visą tiketiną i-rnansines priemonės galiojimo laikotarpį.

9-ajame TFAS yra pateikiamas bendrasis apsidraudimo apskaitos modelis, pagal kurį apsidraudimo apskaita yra labiau
suderinta su rizikos valdymu. Apsidraudimo sandorių rūšys - tikrosios vertes apsidraudimo sandoris, pinigų srautų
apsidraudimo sandoris ir grynosios investicĮos į užsienyje veikianti ūkio subjektą apsidr'audimo sandoris_ nesikeičia,
tačiau ūkio subjekto vadovybe tures priimti papildomus vertinimo sptendimus.
Standarte nustatoma naujų reikalavimų siekiant taikyti apsidraudimo apskaitą,ją tęsiant ar nutraukiant; pagal šį standartą
prie apdraustųių objektų taip pat galima priskirti papildomas pozicĮas.

Būtina išsamiai atskleisti papildomą informaciją dėl ūkio subjekto rizikos valdymo ir apsidraudimo veiklos.
Bendrove nesitiki reikšmingos įtakos pritaikius 9-ąii TFAS, tačiau galutine itaka dar nėra ivertinta.
TFA5 15 ,'Pajamos iš sutarčių su klientais" (įsigalioja nuo ar po 201 8 m sausio l d. prasidedančiais finansiniais metais).

Naujajame standarte nustatyta sistema, kuria pakeičiamos esamos pajamų pripažinimo gaires pagal TFAS. Ūkio subjektai
taiĘspenkių žingsnių modelį, kad nustatytų, kada pajamas pripažinti ir kokia suma. Naujajame modelyje nustatyta, kad
pajamos tureų būti pripažistamos, kada (ei) ūkio subjektas prekės ar paslaugos kontrolę perduoda klientui tokia suma, į
kurią ūkio subjektas tikisi turėti teisę. Priklausomai nuo to, ar yra tenkinami tam tikri reikalavimai, pajamos pripažįstamos:

.
r

per tam

tiką laikotarpį

tokiu būdu, kuriuo parodoma ūkio subjekto veikla, arba

tokiu momentu, kai prekių ir'paslaugų kontrole perduodama klientui.

15-ajame TFAS taip pat įfuirtinti principai, kuriuos ūkio subjektas turi tailg,ti atskleisdamas koĘbinę ir kieĘbinę
informaciją, finansinių ataskaitų naudotojams pranešdamas naudingą informacĮą apie pajamų ir pinigų srautų,
atsirandančių dėl sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką ir neapibrėžtumą.

l5_ojo TFAS paaiškinimai išaiškina kai kuriuos standarto reikalavimus ir pateikia papildomą pereinamojo laikotarpio
išimti imonėms' kurios įgyvendina naują!į standartą.

.

Pataisose išaiškinama kaip

:

sutartyje nustatyti veiklos įsipareigojimą- įsipareigojimą perduoti prekę arba paslaugą pirkejui;
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atskirti, ar lmone yra savo sąskaita veikiantis subjektas (prekes arba paslaugos tiekeja), ar agentas (atsakinga už prekės
arba paslaugos tiekimo organizavimą); ir
nustatyti, ar pajamos už licencijos suteikimą tulėtų būti pripažintos tam tikru momentu' ar pel'tam tikrą laikotarpį.
Pataisos ūkio subjektams taip pat pateikia dvi papildomas praktines priemones:

Ūkio subjektas neprivalo tikslinti sutarčių, kurios buvo įvykdytos iki anksčiausio pateikto ataskaitinio laikotarpio (tik
ūkio subjektams, naudojantiems retrospektyvųiį metodą).

Ūkio subiektas neprivalo r'etrospektyviai tikslinti sutarčių, kurios buvo pakeistos iki anksčiausio pateikto ataskaitinio
laikotarpio pradžios, tačiau vietoje to turi atspindėti bendrą visų pakeitimų, kur'ie buvo atlikti iki anksčiausio pateikto

ataskaitinio laikotarpio pradžios, ltaką (taip pat ir ūkio subjeklams, pr'ipažįstantiems sukauptą šio standarto taiĘmo pirmą
kartą poveikį taiĘmo pirmą kartą datą).
Nors Įmone kol kas neparenge tikėtinos l5-ojo TFAS įtakos jos finansinėms ataskaitoms analizes, vadovybė nemano, kad
pirmą kartą taikant naująiį standar1ą bus daroma reikšminga itaka Įmonės finansinems ataskaitoms. Del Įmones veiklos
pobūdžio ir gaunamų pajamų rūšies nemanoma, kad pagal l5-ąjį TFAS kęisis Įmones pajamų pripažinimo laikas ir
vertinimas.
9

TFA$ ,,Finansinės priemonės" taiĘmas

prasidedančiais metais).

su 4

TFAS ,,Draudimo sutartys" (įsigalioja

nuo ar po

20l8 m. sausio

l

d.

Pakeitimai skirti išspręsti laikinas apskaitos pasekmes, iškylančias dėl TFAS 9 ,,Finansinės pt'iemones" ir numatomo naujo
Draudimo sutatčių standarto, kuris lsigalios ne anksčiau kaip 2020 m. Pakeitimai tures įtakos tik tiems subjektams, kurie
išduoda draudimo sutartis, todėl pakeitimai neturęs įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

TFAS 2 pakeitimai ,,Mokėjimų akcijomis sandorių klasifikavimas ir vertinimas" (pakeitimai įsigalioja nuo

al' po

20l 8 m. sausio 1 d. prasidedančiais metais, bet ne anksčiau' nei bus patvirtinti ES).

Pakeitimai pateikia išaiškinimą, kaip vertinamos nuosavybės ir ne nuosavybės teisių perleidimo sąlygos tikrosios vertės
vertinimui įsipareigojimo, kylančio iš piniginių mokėjimų akcijomis sandorių. Pakeitimai taip pat pateikia akcijomis
paremtų mokėjimų operacĮų, kuriuose išŲla mokesčių išskaitymo prievole, klasifikavimą. Pakeitimai neturės įtakos
Bendroves finansinėms ataskaitoms, kadangi Bendrovė neturi akcĮomis paremtų mokejimo sandorių.
16 ,,Nuoma" (pakeitimai įsigalioja nuo ar po 2019 m. sausio l d. prasidedančiais metais)
l6-uoju TFAS pakeičiamas l7-asis TAS ,,Nuoma" ir susiję aiškinimai' Šiuo standartu panaikinamas šiuo metu taikomas
nuomininkų dvigubos apskaitos modelis; vietoj jo įmonių reikalaujama didžiąią dalį nuomos sandorių apskaityti finansines
būkles ataskaitoje pagal vieną modelį, panaikinant atskirtį tarp veiklos ir finansines nuomos.
Pagal l6-jį TFAS sutartis yla nuoma arba jąapima,jeigu ji suteikiateisę valdyti identifikuoto tuto naudojimątam tikrą
laiūą mainais lŽ at|ygį. Pagal naują|į modelį reikalaujama, kad tokioms sutartims nuomininkas pripažintų teisę naudoti
twtą ir nuomos įsipareigojimus. Teisė naudoti tuftą yra nudėvima, o įsipareigojimas kaupia palūkanas. Dėl to daugumos

TFAS

nuomos sandorių atvejais susidarys išankstinių sąnaudų, net tuo atveju, kai nuomininkas moka pastovius metinius nuomos
mokesčius.
Naujuoju standartu nustatoma ribotos apimties išimčių nuomos sandoriams, kurie apima:
. nuomos sandorius, kai nuomos laikotarpis nevir'šĮa 12 mėnesių, o sandoris nesuteikia galimybių pirkti; ir
. nuomos sandorius, kuriuose pagrindinis turtas yra mažavertis (angl. small-ticket leases).
Tačiau nuomotojo apskaita iš esmės liks nepakitusi, o atskirtis tarp veiklos ir finansinės nuomos bus išlaikyta.

Bendrove šiuo metu vertina galimą įtaką Bendrovės finansinėms ataskaitoms. Bendrovė nuomojasi patalpas ir
automobilius iki 2020 m., kaip atskleista 16 pastaboje, veiklos nuomos metinis užmokestis sudaro 1l.692 EUR
(automobilių).

TFA5 10 ir TAS 28 pataisos ,,Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotosios ar bendrosios
imonės" (Europos KomisĮa nusprendė atidėti patvirtinimą neapibrėžtam laikui.)

Pataisosę smulkiau paaiškinama, kad sandoriuose su asocĮuotąja ar bendrąja įmone pelno ir nuostolių pripažinimo dydis
priklauso nuo to, af parduotas turtas ar turto įnašas laikomas verslu, pvz.:
o visas pelnas ar nuostoliai yra pripažistami, kai investuotojo ir jo asocĮuotosios ar bendrosios įmonės sudaromas
sandoris apima turto ar kelių turto vieneĘ, kurie sudaro verslą (nesvarbu, ar jis yra patronuojamojoje įmoneje, ar ne).
perleidimą;
. pelnas arnuostoliai pripažįstami iš dalies, kai investuotojo ir jo asocijuotosios ar bendrosios imonės sandoris apima
turtą, kuris verslo nęsudaro, netjei šis turtas yra patr'onuojamojoje įmoneje.

16133

ąu)Synergy
20117

m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

l+

ilNĄN( t

Įmonė nemano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. nes Įmone
neturi asocijuotųių ar bendrų!ų įmonių.
TFAS 17 ,,Draudimo sutartys" (Galioja 2021 m. sausio I d. alba veliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams
laikotarpiams; taikoma perspektyviai. LeidŽiama talĘti anksčiau.)

l7-uoju TFAS pakeičiamas 4-asis TFAS, kuris 2004 m. buvo pristatytas kaip laikinas standartas.4-asis TFAS leido
įmonėms apskaityti draudimo sutartis remiantis nacionaliniais apskaitos standar'tais, o tai nulėmė daugybės skirtingų

metodų taikymą.

l7-asis TFAS išsprendžia 4-ojo TFAS sukeltas palyginimo problemas, kadangi reikalaujama, kad visos draudimo sutartys

būtų apskaitomos nuosekliai, taip suteikiant naudą tiek investuotojams, tiek draudimo bendrovems. Draudimo

isipareigojimai bus apskaitomi esamomis vertemis, o ne istorine savikaina.
pateikimui,
Įmonė mano, kad pataisos, pirmą kar'tą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Įmones finansinių ataskaitų
nes Įmonė nevykdo draudimo veiklos.

Apskaitos principai
Finansinis turtas
Finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, apskaitomą tikrąia verte per pelno (nuostolių) straipsnį, suteiktas paskolas
ir gautinas sumas, finansinį turtą, laikorną iki išpirkimo termino (tokio Bendrovė neturi), ir finansinį turtą, laikomą
galimam pardavimui (tokio Bendrove neturi). Iš pradžių finansinis turtas yra apskaitomas isigĮimo verte, kuri yralygi
sumoketo atlyginimo tikrajai vertai, itraukiant (išsĘrus finansinį turtą, apskaitomą tikrąja verte per pelno (nuostolių)
straipsni) sandorio sudarymo sąnaudas.

Finansinio turto kategorija yl'a nustatoma turto isigijimo metu ir, kaip leidžiama ir yra būtina, peržiūrima kiekvienų
fi

nansinių meĮų pabaigoje.

Visi įprastiniai finansinio turto pirkimai ir pardavimai yra pripažįstami atskaitymo

dieną, kuri yr'a diena kai Bendrovė

įsipareigoja pirkti turtą.

Fįnansįnįs turtas, apskaitomas tikrŲaverte per peĮno (nuostoĮių) straipsnį

Šiai finansinio turto kategorĮai priskiriamas finansinis turtas, įsigytas preŲbiniais tikslais, t. y. jis isigytas siekiant

jį

artimiausiu metu parduoti ir uždirbti pelną iš trumpalaikio kainų svyravimo.

Finansinės priemones apskaitoje pripažistamos įsigijimo verte, įkurią itraukiamos ir operacĮų išlaidos bei komisiniai.

Po pripažinimo finansinės priemones apskaitomos tikrą|a verte, kuri nustatoma kiekvieno ataskaitinio mėnesio pabaigoje.
Skaičiuojant finansinės priemonės tikrąią vertę remiamasi finansinės priemonės rinkos kainomis, o kai jos nėra, ji
nustatoma pagal vertinimo modelius, panaudojant stebimus rinkos duomenis ir vidaus modeliais pagrįstus vertinimo
metodus. Šiuo atveju, nustatant tikrąją vertę, remiamasi aktyvioje rinkoje užfiksuotomis kainomis. Rinka laikoma aktyvia,
kai atitinkamo finansinio tur1o paskutinio ketvirčio vidutine mėnesio apyvaltayrane maŽesne už ver1inamų linansinių
priemonių vienetų skaičių arba finansines priemones yra išleistos vyriausybes (iždo vertybiniai popieriai).
Nerealizuotas ir realizuotas pelnas (nuostolis), taip pat palūkanų pajamos, susidarę dėl prekybinių finansinių priemonių
tikrosios vertės pokyčių, itraukiami bendrų|ų pajamų ataskaitoje į pelną (nuostolį) iš prekybinių finansinių priemonių
operacijų.

Gautinų sumų ir paskoĮų apskaita
ir gautinos sumos yfa neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais
mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Po pirminio pripažinimo paskolos ir gautinos sumos vėliau yra
apskaitomos amoūizuota verte, naudojant efektyvios palūkanų nofmos metodą atimant visus vet'tės sumažejimus.
Amortizuota vertė yra apskaičiuojama įskaitant visas isigijimo nuolaidas ar priedus ir apima mokesčius, neatskiriamus

Paskolos

nuo efektyvios palūkanos normos ir sandorio kainos. Pelnas arba nuostoliai pripažistami pelno (nuostolių) ataskaitoje tada,
kai toks turtas yra nurašomas, sumažeja jo verte ar jis yra amortizuojamas.

Efektyviosios palūkanų nofmos metodas

-

Įai amortizuotosios vertes apskaičiavimas, naudojant finansinio turto

normą. Efektyvi palūkanų norma_ tai norma, kuria būsimų pinigų srautų vertė
diskontuojama į dabartinę finansinio turto ar įsipareigojimų vertę.

įsipareigojimų efeĘviąią palūkanų

ar

tiksliai
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pinigų ekvįyaĮentaį

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentams priskiriami trumpalaikiai indėliai iki 3 men. bei
pinigų rinkos priemonės.

Fįnansįnįo turto yertėS sumaŽėjilnas
Kiekvieną balanso sudarymo datą Bendrove vertina, ar yra poŲmių, kad finansinis turtas ar' finansinio tul'to grupe yra
nuvertėję. Finansinis turtas ar finansinio turto grupė yra nuvertėję, jei yra nustatytas vertės sumažejimas, kurį sąlygojo
vienas ar keli lvykiai po pirminio tur'to pripažinimo (įvykę nuostolių įvykiai) ir (ar) tų nuostolių įvykis (ar' ivykiai) turi
neigiamą įtaką finansinio turto ar turto grupės pinigų srautams ir yra imanoma tąitaką patikirnai įvertinti. objektyvūs
įrodymai. kad finansinio turto vertė yra sumažėjusi, apima užlegistruotus duomenis, Bendroves surink1a informacija apie
šiuos nuostolio įvykius, del kurių patiriamas nuostolis:
ęmitento arba skolininko rimtas finansinęs problemas;
sutar1ies pažeidimą, pvz., palūkanų arba pagrindinės skolos sumos nemokėjimą (daugiau nei 90 dienų);
didelę tikimybę, kad skolininkas bankrutuos arba bus atliktas kitoks jo reorganizavimas.

Finansinio turto pripažinimas apskaitoje yra nutraukiamas, kai baigiasi teises i finansinio turto pinigų srautus terminas
arba kai turtas buvo perduotas ir iš esmes buvo perduota visa su turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda, ojeigu su turto
nuosavybe susijusi riz1kair nauda nebuvo iš esmės perduota, Bendtove nustato, arjų sąsaja su turtu leidžia nutraukti turto
pripažinimą.
Nefinansinis turtas
Nefinansinis turtas apima materialųjį ir nematerialŲi ilgalaikį turtą, atsargas bei kitą nefinansinį turtą.
Nematerįalus turtas
Nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nęmaterialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina,
kad Bendrovė gaus su šiuo tur1u susĮusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto verte gali būti patikimai įvertinta. Po
pradinio pripažinimo nęmaterialusis turtas yfa apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus
vertes sumažejimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per
numab4ą naudingo tarnavimo laiką_ 3 metus. Bendrovės taikoma minimali nematerialiojo turto vertė yra 869 EUR.
IĮgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidevejimą ir ivefiintą vertės sumažėjimo
nuostolį.

Kai furtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigĮimo vertė ir sukauptas nusidevejimas sąskaitose yra eliminuojamas,

o

pardavimo pelnas ar nuostolis apskaitomas Pelno (nuostolių) ir bendrųių pajamų ataskaitoje.

Pradinę ilgalaikio materialiojo tul'to vertę sudaro įsigĮimo kaina, iskaitant negrąžinamus įsigĮimo mokesčius ir visas
tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susĮusias su turto parengimu eksploatacĮai arba perkėlimu įjo naudojimo vietą. Bendrovės
taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 869 EUR.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Ilgalaikiam materialiam
turtui taikomos šios nusidevėjimo normos:

Kompiuterine

Baldai
Kitas turtas

įranga

3 metai
6 metai
4 metai

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas, užtikfinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą
ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Atsargos

_ įsigĮimo
Registruojant atsargas apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas
sudaro
savikainą
yra
mžesnė.
Atsargų
įsigĮimo
.*ikuinu arba grynĄa galimo realizavimo verte, pasirenkant tą, kuri
pirkimo kaina, pakoreguota gautų nuolaidų sumomis. Prie atsargų įsigĮimo savikainos pridedamos su tiesiogiai su
įsigĮimu susĮusios išlaidos, jeigu jos yra reikšmingos.
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Šias investicijas yra tikimasi realizuoti per l2 men. laikotarpį. Šios investicĮos yra apskaitomos žemesniąia iš įsigijimo
savikainos ir tikrosios vet'tės atėmus sandorio išlaidas.
Fi nansiniai įsipareigoj imai

Finansiniai įsipareigojimai _ sutartiniai įsipareigojimai perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą.
Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami tik tada, kai Bendrove prisiima įsipateigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu
finansiniu turtu' t. y. kai tampa finansines priemones ar kito tuI1o sutarties šalimi.
Finansinis įsipareigojimas (ar jo dalis) pašalinamas iš Bendr'ovės balanso tada, kai šis įsipareigojimas panaikinamas, t. y.
kai sutarŲje nurodyta prievolė ivykdoma, atšaukiama arba baigiasi.
Finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į finansinius įsipareigojimus per pelną (nuostolį) apskaitomus tikrąia verte (tokio
Bendrovė neturi) ir kitus isipareigojimus, vertinamus amortizuota verte.
Finansinio įsipareigojimų amortizuotąią vertę sudaro suma, kuria finansinis isipareigojimai buvo įvertinti pirminio
įvertinimo metu, sumažinta grąŽinamų investicijų mokejimais, padidinta ar sumažinta skirtumo tarp pirminio įvertinimo
ir išpirkimo sumos amortizacija bei sumažinta nurašytomis sumomis del vertės sumažejimo.
Išmokos darbuotojams

Bendrovė neturi nustatytų išmokų darbuotojams ir darbuotojų skatinimo planų bei apmokėjimo schemų Bendroves
akcĮomis. Su pensija susĮusius įsipareigojimus prisiima valstybė.
Trumpalaikes išmokos darbuoŲams pripažįstamos kaip einamosios sąnaudos laikotarpiu, kai darbuotojai suteikia
paslaugas. Išmokos apima atlyginimus, socialinio draudimo išmokas, premijas, mokamas atostogas ir kt.
Ilgalaikių išmokų dat'buotojams nera.
Kapitalas ir rezęrvai

Akcinis kapitalas apskaitomas pagal Bendrovės įstatus. Rezervai sudaromi paskirstant ataskaitinių metų pelną visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu, laikantis Liętuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų bei Bendroves istatų.

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės kasmet privalo pervesti į privalomąii fezervą ne
mažialkaip 5 proc. paskirstytojo pelno' kol šis rezervas ir akcijų priedai pasiekia 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.
Užsienio valiuta

Visi sandoriai yra apskaitomi

eurais. Jeigu sandoris sudaromas ne Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, sandorio

suma perskaičiuojama į eurais pagal sandorio dieną galiojusį oficialų euro ir atitinkamos valiutos santykį.

Turtas ar įsipareigojimai užsienio valiuta kiekvięno laikotarpio pabaigoje perskaičiuojami pagal oficialų tos dienos euro
ir tos valiutos santykį. Pelnas ar nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių
perkainojimo balanso dienai yra apskaitomi finansinių pajamų (sąnaudų) straipsnyje Pelno (nuostolių) ir bendrųjų pajamų
ataskaitoje.
Pajamų pripažinimas

Bendrovės pajamos finansinėje atskaitomybeje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Bęndrovės pagrindinės
pajamos - jos valdomų fondų valdymo, platinimo ir sekmės mokesčiai. Fondų turto valdymo pajamos yra skaičiuojamos
kiekvieną mėnesį, nuo Fondų gfynūų aktyvų vertės to mėnęsio paskutinę darbo dieną ir yra pripažįstamos kaupimo
principu. Sekmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiekIos ribos (angl. High water mark _ HĮtĄ principą
ir yra nuskaičiuojamas iš Fondo vieneto vertės mėnesio prieaugio tik tuo atveju,jei vieneto vertė yra didesne už visas kada
nols buvusias Fondo vieneto vertes. Pvz., jei Fondo vieneto vertė pradeda kristi, sekmes mokęstis taikant Aukščiausios
pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas. Taikant šį principą yra uŽikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų
vertei ilgu laikotarpiu, Fondo dalyviai neturėtų moketi sękmės mokesčio kelis kartus.
Pr.ie finansinės veiklos pajamų priskiriama valiutų kur'so kitimo ir valiutų konversĮos teigiarna įtaka bei kitos finansinės

veiklos pajamos.
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Sąnaudų pripaŽinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai

uždirbamos su.|omis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Suteiktų paslaugų savikaina siejama su
ataskaitiniu laikotarpiu suteiktomis paslaugomis ir uždirbtais valdymo, platinimo bei sėkmės mokesčiais. Į ši rodiklį
įskaitoma tik ta išlaidų dalis' kuri buvo patir'ta per ataskaitinį laikotarp! paslaugoms suteikti ir pajamoms uždirbti.
Pr.ie finansinės veiklos sąnaudų priskiriama valiutų kurso kitimo ir valiutų konversĮos neigiama itaka ir kitos finansinės
veiklos sąnaudos.

Nuomos imokos

Veiklos nuomos !mokos tiesiniu metodu paskirstomos per nuomoS laikotarpį ir pripažįstamos pelne (nuostoliuose). Gautos
nuomos paskatos pr'ipažistamos kaip sudėtine visų nuomos sąnaudų dalis per nuomos laikotarpi.

ir neapmokėto isipareigojimo
mažinimui. Finansinės veiklos sąnaudos paskirstomos kiekvienam laikotarpiui per nuomos laikotarpį, kad būtų galima
nustatyti pastovią palūkanų normą kiekvieno laikotarpio įsipareigojimų likutinei vertei padengti.
Neapibrėžtosios nuomos įmokos apskaitomos peržiūrėjus minimalias nuomos imokas per likusi nuomos laikotarpį, kai
Minimalios finansinės nuomos imokos paskitstomos finansinės veiklos sąnaudoms

patvirtinamas nuomos koregavimas.

NustaŲmas, ar susįtarįmąs apima nuomq
Susitar.imo pradžioje Bendrovė nustato, at' toks susitarimas yra nuoma (arba ją apima). Konkrętus tuūas yra nuomos
objektas, kai susitar'imo įvykdymas priklauso nuo to turto naudojimo. Susitarimas suteikia teisę naudoti turtą, jei
susitarimu Bendrovei perduodama teise kontroliuoti valdomo turto naudojimą. Susitarimo vykdymo pradžioje arba jį
peržiūrint, Bendrove įmokas ir kitas aplinŲbes, kurios apibrežos susitarime' suskirsto į įmokas už nuomą ir už kitus
elementus, remiantis jų santykine tikrąla verte. Jei Bendrovė nusprendžia, kad neįmanoma patikimai atskirti finansines
nuomos įmokų, turtas ir įsipareigojimai pripažįstami verte, kuri lygi valdomo turto tikrajai vertei. Veliau įsipareigojimai
sumažinami tada, kai atliekami mokejimai, ir pripažintam finansiniam įsipareigojimui finansinės išlaidos priskiriamos
taikant Bendroves skolinimosi palūkanų not'mą.
Investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pripažinimas

Investicijų realizuotas pelnas ir nuostolis pripažistami tuo laikotarpiu, kuriuo investicĮos buvo realizuotos. InvesticĮų
_
realizuotu pelnu pripaž!stamas teigiamas skirtumas tarp įsigĮimo ir realizavimo vertės, o perleidimo nuostoliu neigiamas
skirtumas.

Mokesčiai
Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidetąii pelno mokestį. Pelno mokestis apskaičiuojamas
pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus'
Mokestinis nuostolis į kitą laikotarpį gali būti perkeliamas neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolį, kuris susidarė del
vertybinių popierių. Nuostolis iš vertybinių popierių perleidimo gali būti keliamas 5 metus ir padengiamas tik iš tokio
paties pobūdžio sandorių pelno.

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidetasis mokestis atspindi laikinŲų skirtumų tarp
turto ir įsipareigojimų apskaitines vertės ir jų mokesčių bazės grynąią mokestinę įtaką. AtideĘių mokesčių turtas ir
įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas turtas
at padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmes priimti balanso datą.
Atidėtojo mokesčio tul'tas yra pripažlstamas balanse tiek, kiek Bendrovės vadovybe tikisi, kad jis bus realizuotas
artimiausioje ateityje, atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tiketina' kad dalis atidėtojo mokesčio nebus
tealizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėje atskaitomybėje.
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Neapibrėžtumai
Neapibrėžti Įsipareigojimai nera pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinių ataskaitų pastabose,
išsĘrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodanŲs ištekliai bus prarasti, yralabai maža.
Neapibrežtas turtas finansinėse ataskaitose nera pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinių ataskaitų pastabose
tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

Poataskaitiniai įvykiai

Įvykiai po finansinių ataskaitų datos, kur'ie suteikia papildomos informacĮos apie Bendrovės padėtį finansines būklės
atįskaitįs sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), yra atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai, kur'ie
nera koreguojantys įvykiai, yra aprašomi finansinių ataskaitų pastabose, kai tai yra reikšminga.

Susijusios šalys
SusĮusiomis šalimis pripažįstami akcininkai, Valdybos nariai, darbuotojai, jų artimi asmens šeimos nariai (kaip apibrežta
24-amę TAS) ir įmones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Įmonę arba yra kontroliuojamos
atskirai ar su kita šalimi, esant sąlygai, kad šis ryšis suteikia galimybę viena iš šalių kontroliuoti kitą šali arba daryti
reikšmingą itaką priimant finansinius ir valdymo sprendimus.
Tikl'osios vertės nustatymas
Daugelyje Bendrovės apskaitos principų ir atskleidimų reikalaujama, kad būtų nustatyta tiek finansinio, tiek nefinansinio
turto ir įsipareigojimų tikroji verte. Tikroji verte yra apibrėžiama kaip suma, už kurią žinančios ir norinčios šalys gali
apsikeisti priemonėmis ,,ištiestosios rankos" principo pagrindu' išskyrus priverstinio ar likvidacinio pardavimo atvejus.
Tikrosios vertės yra nustatomos pagal kotiruojamas rinkos kainas bei diskontuotų pinigų srautų metodą.

NustaŲdama tuffo ar įsipareigojimų tikrąią vertę, Bendrovė remiasi prieinamais rinkos duomenimis, kiek įmanoma.
Tikrosios vertės yra pateikiamos žemiau nurod1tais trimis tikr'osios vęltės hierarchijos lygiais, remiantis vertinimo
metoduose taikomais kintamaisiais

:

o l lygis: aktyviosiose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose kotiruojamos kainos (nepakoreguotos);
r 2 lygis: kiti kintamieji, išskyrus į l lygį įtrauktas kotir'uojamas turto arba įsipareigojimų kainas, kurie stebimi tiesiogiai
(t. y.

r

kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. išvesti iš kainų);

3 lygis: turto arba įsipareigojimų kintamieji, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi kintamieji).

Jei kintamieji, naudojami nustatant turto aI įsipareigojimo tikrąią vertę, gali būti priskir'iami skirtingiems tikrosios vertės
hierarchijos lygiams, tikrosios vertes hierarchĮos lygis, kuriam priskiriama visa nustatyta tikroji verte, turi būti nustatomas
remiantis žemiausio lygio kintamuoju, reikšmingu nustatant visą tikrąją vertę.
Bendrovę pripažįsta tarp tikosios vertes hierarchĮos lygių perkeliamas sumas to ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kada

poĘtis ivyko.

Tikrosios vertės, nustatytos įvertinimo ir / ar atskleidimo tikslais, skaičiuojamos remiantis toliau pateik1ais metodais. Ten,
kur taiĘtina, detalesnė informacĮa apie prielaidas, taiŲtas nustatant tikrąsias vertes, yra atskleista su konkrečiu turtu ar
įsipareigojimu susijusioj e pastaboje.
Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 20|'7 m. gruodžio 31 d. finansinės padeties ataskaitoje reikšmingai nesiskiria nuo jų
apskaitines vertės.
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Aiškinamojo rašto pastabos

Pateįkįamos svarbiausiųfinansįnės atskaitotįybėS ataskaitų pozicįų pastabos:

I pastaba. Pinigai
ekvivalentus sudaro
lr
Straipsnis
Pinisai kasoie
Lėšos bankų saskaitose (eurais)

2017-12-31

Yiso:

2016-12-31
0

0

97.004
97.004

81.739
81.739

2 pastaba. Kitos gautinos sumos

Kitas

sumas sudaro:

2017-12-31

Straipsnis

2016-12-31

t4.284

5.615
1.349
16.694

Pirkėiu isiskolinimas

r

Kitos gautinos sumos

Viso

0

14.284

3 pastaba. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai
Bendrovės investicĮos į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus sudaro:

20r6-12-31

2017-12-3r

Fondo pavadinimas

Vienetai
(Viso)

Vienetai

(sF)

Synergy Finance turto taktinio
paskirstymo fondas

VitaĮity

499,3536
1.211,'1015

Europos sutelktinio fi nansavimo
fondas
Danske Invest. Institutional
LiquidiŲ Plus Fund G

24,975.8323
111,190.687't

99,9664
5 1.1

26,9'.17.1243

Dalįs

Vienetai

Suma

(sF)

(%)

2.00%

46.20'7

499,3536

1.09 %

22.550

1.211,'1015

0.3'1 %

10.939

4,140.0s67

1.74 %

46.353

|.05

21.',198

o/o

2.41%

10.067
10.96'.7

I

l5l.l05

s2.966,5196

28,114.3'.166

't1s,718.4624

99,9664

Suma

(%)

51.155,498

"t't.409

55,4981

Dalis

Vienetai
(Viso)

149.18s

s2.966,5196

4 pastaba. Kitas turtas

2017-t2-31

Straipsnis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstiniai apmokej imai
Kitas turtas

Viso:

2016-12-31

2.998

t.669

l 1.080
76

10.894

14.154

r2.590

27

5 pastaba. Investicija įpatronuojamąją įmonę, laikoma pardavimui
2017 m. gruodžio

3l

(20|6 m' gruodžio

d. Bendroves tultą, laikomą pardavimui, sudarė

3l

d.

tokių investicijų Bendrovė neturejo).

investicĮos i patronuojamąją UAB NT pletros grupe

Gruodžio 3l d. turtą, laikomą pardavimui sudarė:
2017-12-31
Savikaina
Valdoma
dalis

Įmonė

UAB NT pletros grupė
Viso:

2016-12-31
Valdoma

Savikaina

3.000

100%

0

0%

3.000

t00

0

00h

o/o
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Informaciia apie pirmiau išvardytas įmones (Eur)

grynasis

kapitalas

Įmonė

2017

UAB NT pletros grupe

123l

2016 metų

Nuosavas

2017 metų

Nuosavas

grynasis

kapitalas

rezultatas

2016

3.000

0

123l

rezultatas
0

0

20l8 m. vasario 22 d. šios įmonės akcijos buvo parduotos, pardavimo sandorio rezultatas yra 0 eurų.
Vadovau.jantis Lietuvos Respublikos imonių grupių konsoliduotosios f'inansines atskaitornybės įstatymu' Bendrovė
neprivalo rengti konsoliduoĘių finansinių ataskaitų.
6 pastaba.

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
2017-r2-3t

Straipsnis
Moketinas pelno mokestis

3.995

3.561

0

6.165
26

3.950

2.2'.73

lt.2t2

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos
Skolos tiekejams

Išankstiniai apmokej imai

0

0

5.386

23

24.543

12.048

Kitos mokėtinos sumos

Viso:
7 pastaba. Įstatinis

2016-12-3t

kapitalas

Visos
Įmones akcinį kapitalą sudaro 5.300 akcĮų, nominali vertė 30'00 EUR, viso akcinis kapitalas sudaro l59.000 EUR'
m.
Bendrovės
2017
ir
2016
ir
neperleido.
neįsigĮo
savų
akcĮų
Bendrovė
ir
2016
m.
2017
yra
pilnai
apmokėtos.
ut"1;o'
akcininkai buvo:

Akcininkas

Akcijų skaičius

Arūnas Čiulada

Ar1ūras Milevskis

Lukas MacĮauskas
Gintaras Kazakevičius
Rimvydas Šerys

1.166
I .166
1.166
901
901

Visų akcijų
dalis,

%o

22
22

o/o
o/o

22%

l7%

17 Vr

Balso teisę

turinčių akcijų
dalis. To

22%
22%
22%
l7 o/o
l7 o/o

Paprastasis pelnas (nuostoliai), tenkantis vięnai akcįai, apskaičiuojamas laikotarpio pelną (nuostolius), tenkančius
akcininkams, dalĮant iš svertinio išleistų paprastŲų akcĮų skaičiaus vidurkio per laikotarpį:
2017 m.

PaprasŲų akcĮų skaičiaus vidurkis, vienetais

Laikotarpio pelnas (nuostoliai), priskiriamas nuosavo kapitalo savininkams

Paprastasis ir sumažintas nelnas (nuostoliai). tenkantis vienai akciiai

2016 m.

5.300
7l .818

5.300
67.547

13,55

12.74

pelnas (nuostoliai)
Įmonė nėra išleidusi kitų vertybinių popierių potencialiai konvertuojamų i akcijas. Dėl to sumažintas
vienai
akcĮai.
(nuostoliui),
tenkančiam
pelnui
yra lygus paprastajam
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8 pastaba. Turto ir įsipareigojimų terminų analizė
20117

Turto ir įsipareigojimų grupavimas pagal laiką 2017 m. gruodžio

Balanso straipsnis

Trumpiau
nei trys
mėnesiai

3l

d.

Nuo vienerių
Nuo trĮų
mėnesių iki iki penkerių
metų
vieneriu metu

Ilgiau nei

Be

penkeri

Iš viso

termino

metai

Turtas

97.004

Pinisai
Kitos gautinos sumos

9',7.004

16.964

16.964

Finansinis turtas, apskaitomas
tikrąja ver'te per pelno (nuostolių)
straiosni
Kitas turtas

t4.r54

Iš viso

31.118

t5l.l05

l5l.l05

248.109

279.227

0

233r0

14.154
0

0

0

Isinareisoiimai

Moketinos sumos ir
isipareigoiimai
Iš viso

23.3t0

23.310
23.310

Turto ir isipareigojimų grupavimas pagallaiką2}l6 m. gruodžio

Balanso straipsnis

Trumpiau
nei trys
mėnesiai

0

0

Nuo vienerių

Ilgiau nei

metu

metai

0

Nuo trijų
mėnesių iki

3l

vieneriu metu

d.

iki penkerių

Be termino

penkeri

Turtas
Pinieai
Kitos gautinos sumos
Finansinis turtas, apskaitomas

81

81.739
14.284

.739

14.284

tikrąja ver1e per pelno (nuostolių)
straipsni

Kitas turtas
Iš viso:
Nuosavas kapitalas ir isipareigoiimai
Mokėtinos sumos ir isipareigo.j imai
Iš viso:

Iš viso

1

49.1 85

26.874

49.1 85

0

0

0

230.924

257.798

0

0

0

0

12.048

12.048

12.048
12.048

1

t2.590

12.590

9 pastaba. Informacija apie Bendrovės valdomus fondus
Valdomų investicinių fondų grynasis turtas ir investicinių bendrovių nuosavas kapitalas*

2017-12-31
Specialieji kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys įkitus kolekŲvinro
investavimo subjektus
Informuotiesiems investuotojams skirti invęsticiniai fondai
Informuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendroves
Informuotiesiems investuotojams skirtos atviro tipo investicinės bendrovės

Viso:

2016-12-31

4.39t.211

4.747.10',7

19.453.897
49.305.39r
4.585.078

20.145.056
72.584.562
31.243.294

77.735.577

128.720.019

* Preliminarūs duomenys iš parengtų, bet dar nepatvirtintų valdomų subjektų finansinių ataskaitų.
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10 pastaba. Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo ir kitos veiklos pajamos
Už metus, pasibaigusius gruodžio 3ld. pardavimo pajamas sudare:

Strainsnis
Valdymo mokesčio pajamos

2017 m.

2016 m.

192.492

155.501

4.074

20.144

Sekmės mokestis

Kitos su valdymo veikla susĮusios pajamos
Kitos veiklos pajamos

Viso:

26.245
20.790

21.7t8

259.671

201.133

19.840

11 pastaba. Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo ir kitos veiklos sąnaudos
Už metus, pasibaigusius gruodžio 3l d. pardavimo savikainą sudare:

20ti

Strainsnis
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veikĮos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos

Viso:

m.

2016 m.

10.296

3.821

1.015

1.603

11.311

5.424

l2 pastaba. Bendrosios administracinės sąnaudos
Už metus' pasibaigusius gruodžio 3 l d. vęiklos sąnaudas sudare
Strainsnis

2017 m.

2016 m.

5.529

Patalpų nuoma ir patarnavimai bei eksploatacija

14.s32
1.189

6.035
12.492
1.495

Darbo užmokestis, Sodra ir garantinio fondo įmokos
Tantj emos valdybos pirmininkui

84.s76

6s.364

0

3.460

3.410
3.869

10.989

I 1.578

Pardavimo sąnaudos

Ryšių sąnaudos
Kuro sąnaudos

Autonuomos sąnaudos
Apskaitos paslaugos

2.012

2.012
22.140

Teisinės paslaugos
Parama ir labdara
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

Viso

7.000

100

1.000

29.797

21.918

174.324

136.t73

13 pastaba. Pelno mokestis
2017

m.

2016 m.

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos

3.995

3.561

3.995

3.56r

Atidetojo mokesčio pajamos (sąnaudos)
Iš viso pelno mokesčio sąnaudos, apskaifytos šiais metais
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2017

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos taikant galiojanti pelno mokesčio
tarifą(5 o/o)
Apmokestinamojo pelno nemažinančios sąnaudos
Neapmokestinamosios paj amos
Atskaitoma paramos suma
Atidetojo mokesčio realizacinės vertes

14 pastaba. Finansinės

m.

2016 m.

75.929

71.108

3.796

3.555

9.81I

-9.412

poĘtis

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaitoje

Galiojanti mokesčio norma,

F,N^N('F

l+

10.031
10.023

-200

Ą

3.99s

3.561

5,26

Yo

-

o/o

5r0l

o/o

rizikos valdymas

Naudodamasi flnansiniais instrumęntais Bendrove susiduria su šia rizika:

.
.
.

Kredito rizika;
Likvidumo rizika;
Rinkos rizika.

Šioje pastaboje pateikiama informacĮa apie kiekvieną Bendroves patiriamą aukščiau paminėtą riziką, Bendrovės rizikos
vertinimo tikslus, politiką ir rizikos vertinimo ir valdymo procesus, taip pat apie Bendroves kapitalo valdymą. Išsamesni
kieĘbiniai atskleidimai pateikiami šioje pastaboje.
Valdyba yra visiškai atsakinga už Bendroves rizikos valdymo struktūros sukūrimą ir prieŽiūrą' Bendrovės rizikos valdymo
politika yra skirta rizikos, su kuria susiduria Bendrovė, nustatymui ir analizei, atitinkamų rizikos ribų ir kontrolių
nustatymui bei rizikos ir limitų laiĘmosi stebėjimui. Rizikos valdymo politika ir rizikos valdymo sistemos yra reguliariai
peržiūrimos, kad atitiktų rinkos sąlygų ir Bendrovės veiklos pokyčius. Apmokymų, valdymo standartų procedūrų pagalba
Bendrovė siekia sukurti drausmingą ir konstruktyvią valdymo aplinką, kurioje visi darbuotojai žinotų savo funkcĮas ir
vykdytų įsipareigoj imus.

Kredito rizika. Kredito rizikayra rizika, kad Bendroves patirs finansinių nuostolių, jei klientas

arba kita šalis neįvykdys
numatytų isipareigojimų, ir kuri yra dažniausiai susijusi su iš klientų gautinomis sumomis.
Bendrovė kontroliuoja kredito riziką taikydama kredito sąlygas ir atlikdama rinkos analizes procedūras. Bendrovėje nera
reikšmingos kredito t'izikos koncęntracijos, nes par'davimai yra paskirstyti skirtingiems pir'kejams.
Bendrovė apskaito veftes sumažejimą remdamasi iš prekybos ir kitų gautinų sumų patirtų nuostolių įvertinimu' Šį vertės
sumažėjimą sudaro tik konkretūs nuostoliai, susĮę su atskiromis reikšmingomis preĘbos ir kitomis gautinomis sumomis.

MaksįmaĮį kredįto rįzįka

Maksimali kredito rizika ataskaitinio laikotarpio pabaigoje' neatsižvelgiant į jokius turimus užstatus arba kitas kledito
prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones:

2017-12-3r

subi ęktų

81.739
14.284

97.004

Pinigai
Kitos gautinos sumos

Kolektyvinio

20r6-12-31

5.615
151 .105

1

266.724

245.208

I

investavimo

investiciniai vięnetai

49.1 85

Likvidumo rizika. Likvidumo rizika yra rizika, kad suejus terminui Bendrovė nepajėgs igyvendinti savo finansinių
įsipareigojimų. Bendrovės likvidumo valdymo tikslas yra kiek įmanoma geriau užtikrinti, pakankamą Bendroves
likvidumą, leidžianti įvykdyti įsipareigojimus tiek esant iprastoms, tiek sudėtingomis sąlygoms, nepatiriant nepriimtinų
nuostolių ir nerizikuojant prarasti savo gerą vardą.
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pobūdžio.

Rinkos rizika. Rizika, kad finansinės priemonės tikroji vertė arba būsimi pinigų srautai svyruos del rinkos kainų poĘčių.
Rinkos rizika apima šias tris rizikos rūšis: valiutos riziką' palūkanų normos rizikąir kitą kainos riziką
Valįutos rįzįka.
Bendrovės funkcinė valiuta yra Euras. Bendrovė nesusiduria su užsienio valiutos kurso kitimo rizika dėl pirkimų ir
pasiskolintų sumų, kurios yra apskaitomos kitomis valiutomis nei litais ar eurais. Įmonės finansinio turto ir įsipareigojimų
koncentracij ą pagal valiutas

:

Finansinis tuĖas ir
įsipareigojimai

Pinigai
Kitos gautinos sumos

Iki termino laikomos investicĮos
Finansinis turtas, apskaitomas
tikrąia verte per pelno (nuostolių)
straipsni

Finansinis turtas iš viso:
Mokėtinos sumos ir

isipareisoiimai

Finansiniai isipareigoiimai iš viso:

2017-12-31
EUR USD Viso
97.004

97.004

16.964

16.964

104.898 46.207
218.866 46.207
24.480

24.480

151 .105

265.073
63 24.543
63 24.543

EUR

2016-12-31

USD

8t.739
t4.284

Viso
81.739
14.284

149.185

102.832 46.353
198.855 46.3s3 245.208
12.048
12.048

0

12.048
12.048

PaĮūkanų normos rizika
Palūkanų normos rizika atsiranda dėl i-rnansines būklės ataskaitoje pripažįstarnų investicijų į obligacijas ir kolek1yvinio
investavimo subjektų investicinius vienetus. Įmones pajamas bei pinigų srautus rinkos palūkanų normų svyravimai veikla
neŽymiai. Palūkanų noįmos rizikayra susĮusi su investicĮų tikrosios vertes pasikeitimu, pasikeitus palūkanų not'mai.
Bendrove neturi reikšmingų finansinių skolų, kurioms būtų taikomos palūkanos. Bendrove nesinaudojo finansinemis

priemonemis, kad apsisaugotų nuo pinigų srautų rizikos, susĮusios su skolos priemonėmis su kintančia palūkanų norma arba
nuo kainų rizikos, susijusios su skolos priemonėmis su pastovia palūkanų norma. 20l7 ir 20l6 m. gruodžio 3l d. Bendrovė
neturėjo įsipareigojimų, kurie būtų susieti su kintama palūkanų norma. Atitinkamai' Bendrove neturėjo jokių finansinių
priemonių, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos slryravimo riziką'

Kįta kaįnos rįzįka
Rizika, kad finansinės priemonės tikoji verte arba būsimi pinigų srautai svyruos dėl rinkos kainų poĘčių (kitų nei

poŲčiai, atsirandantys del palūkanų normos rizikos arba valiutos rizikos), kai tokius pokyčius lemia veiksniai, būdingi
atskirai finansinei priemonei ar jos emitentui, arba veiksniai, darantys itaką visoms panašioms finansinėms priemonėms.
kuriomis prekiauj ama rinkoj e.

- palaiŲti reikšmingą nuosavo kapitalo dalį lyginant su skolintomis
lešornis tam, kad nediskredituoti investuoŲų, kreditorių ir rinkos pasitikejimo, o taip pat palaiŲti veiklos pletojimą
ateiŲje. Valdyba seka kapitalo gr4žą ir pateikia siūlymus dėl dividendų išmokejimo paprastųių akcĮų savininkams,
atsižvelgdama ! Bendrovės finansinius t'ezultatus ir str'ateginius planus. Valdyba taip pat siekia palaiĘti pusiausvyrą tarp
didęsnės grąžos, kuri galetų būti pasiekiama esant didesniam skolintų lešų lygiui, ir tarp saugumo, kuri suteikia didesnis
nuosavo kapitalo lygis. Nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau nei 50 procentų įstatinio kapitalo su akcijų priedais.
Kapitalo valdymas. Valdybos politikos tikslas

Bendroves kapitalo valdymo politika nesikeitė.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis turi būti lygus arba daugiau negu vienetas, o kapitalo dydis negali būti
mažesnis negu l 25.000 eurų. 201 7 m. gruodžio 3 l d. Bendrovė tenkina kapitalo pakankamumo reikalavimus.
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15 pastaba. Sandoriai su susijusiais asmenimis
Su Bendrove susĮusiai asmenys yra valdomi investiciniai fondai ir investicines bendrovės, taip pat Bendroves valdymo
organų nariai (1 vadovas ir 3 valdybos nariai).
Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė teikel'aldymo paslaugas šiems subjektams:

Investicinio subiekto rūšis
Informuotiesiems
investuotojams skirtos
investicinės bendrovės

Uždarojo tipo

Atvirojo tipo

UAP ,,NT PLETROS FONDAS"
UAB ,,Baltijos regiono turtas"
UAB ,,Šiaures Europos investicinis

fondas"

,,Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas"

Specialiej i investiciniai fondai
Informuotiesiems
investuotojams skirti
investiciniai fondai

Pavadinimas

Tipas

,.Viraliry"

Atvirojo tipo
UŽdaroJo tlpo

,,Europos sutelktinio finansavimo fondas"
,,Taurus Invęstment Fund"
,,Fixed Yield Invest Fund"

20|6.12.3l Bendrovė teike valdymo paslaugas šiems subjektams
Investicinio subiekto rūšis
Informuotiesiems
investuotojams skirtos
investicinės bendrovės

Uždarojo tipo

Atvirojo tipo

UAB ,,LT Development Fund"
UAB ,NT PLETROS FONDAS"
UAB ,.Baltijos regiono turtas"
AB ,,Prime Location Property Fund"
,,Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas"

Specialiej i investiciniai fondai

Informuotiesiems
investuotojams skirti
investiciniai fondai

Pavadinimas

Tipas

,,Vitality"
Atvirojo tipo
Uždarojo tipo

,,Citus Development Fund"
,,Europos sutelktinio fi nansavimo fondas"
,,Taurus Investment Fund"
,,Fixed Yield Invest Fund"

Sandoriai su susĮusiais asmenimis per 2077 ir 20l 6 m':
2016 m.

2017 m.

Vadovui (valdybos nariui) priskaičiuoto darbo užmokesčio suma
Vadovui priskaičiuotos nuomos išmokos
Vadovui priskaičiuoti dienpinigiai
Valdybos nariams (be vadovo) priskaičiuota darbo užmokesčio suma
Valdybos nariams priskaičiuotos nuomos išmokos
Tantj emos valdybos pirmininkui
Išmoketi dividendai
InvesticĮos į valdomus fondus
Valdymo ir kitų paslaugų pajamos

20.027

15.792

o

896
40.691

663
0
3

1.618

0

5.304
3.410

60.000
6.000

10.700
15.000

23',t.382

173.493

0
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Gautinų ir mokėtinų sumų bei investicijų likučiai

2017.12.31

2016.12.31

5.978

Vadovui priskaičiuoti su darbo santykiais susĮę įsipareigojimai
Valdybos natiams priskaičiuoti su darbo santykiais susĮę įsipareigojimai
Investiciios į valdomus fondus r'inkos verte gruodžio 31 d.
Gautinos valdymo paj amos

3.53 5

s.231

2.63r

79.696

78.218

15.415

13.258

16 pastaba. Veiklos nuoma

2017.12.31
Per vienerius metus
Po vienerių metų, bet ne vęliau kaip per penkerius metus
Po penkerių mętų
Iš viso:

2016.12.31

7.087
9.058

6.056

16.145

9.573

3.51',7

_
Bendrovė nuomojasi biurą pagal patalpų nuomos sutartį ir galiojančius pakeitimus. Nuomos laikotarpis iki 20l8 m.
rugsėjo 30 d. Per metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., suma, |ygi 10.707 EUR, buvo pripaŽinta patalpų nuomos
sąnaudomis. Per 20l8 m. mokėtini būsimi nuomos mokėjimai sudaro 8.030 EUR.
Taip pat bendrovė turi 3 automobilių veiklos nuomos sutartis. Nuomos laikotarpis - iki 2020 m. vasario 29 d.
Per metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 3l d', suma' lygi 9.l5l EUR, buvo pr'ipažinta veiklos nuomos sąnaudomis
pelne (nuostoliuose) (2016 m.

-

4.125 EUR).

l7 pastaba. Finansinių priemonių tikroji vertė
Tikroji verte yra suma' kuria gali būti pakeista ptiemonė sandoryje sudarytame tarp norinčių šalių ir kuris yra vykdomas

rinkoi sąlygomis, o ne priverstinai parduodant arba likviduojant. Tikoji vertė yra paręmta kotiruojamomis rinkos

kainomis, diskontuotų pinigų srautų arba kitais modeliais, priklausomai nuo aplinĘbių.
Tikrosios vertes hierarchija skirsto duomenis, kuriuos taikant nustatoma tikroji vertę, į tris lygius. Pagal tikrosios vertės
hierarchiją pirmenybė teikiama tokio paties turto ar isipareigojimų kotiruojamoms (nekot'eguotoms) kainoms aktyviosiose
rinkose (l iygio duomenys), o paskutiniai pagal svarbą yra nestebimi duomenys (3 lygio duomenys). Tikrosios vertės
hierarchiją sudaro šie lygiai:
- l lygio duomenys yra tokių pačių turto vienetų arba įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos aktyviosiose
rinkose, į kurias ūkio subjektas gali patekti vertinimo dieną.
- 2 1ygio duomenys yra kiti tiesiogiai arba netiesiogiai stebimi duomenys apie tur1ą arba įsipareigojimą, išsĘrus
kotiruojamas kainas, kurios priskiriamos I lygiui.
_ 3 lygio duomenys yra nestebimi duomenys apie turtą arba isipareigojimą.
Finansinio turto tikroj i vęttė 201'7'|2-3

1

I lveis

Tikroii vertė
2 lygis

Galimas parduoti finansinis turtas

Fįnansinis turtas, apskaitomas rikrqjaverle per pelno
(nuostolių) straipsnj

Į 40.

]66

Apskaitinė
vertė

3 lygis

151.t05

10.939*

*20l7 metais investicija į Europos sutelktinio finansavimo fondo investicinius vienetus buvo perkelta iš 2 lygio i 3 lyei,
nes šio fondo turimų investicijų verčių duomenys nestebimi. Šio fondo vienetų verte yra jautri londo nekotiruojamų
investavimo objektų turimų skolos priemonių vertes sumažejimui, todėl vertes sumažejimui padidejus 1

vertė sumažetų

9l

o/o,

investicijos

euru.
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Finansinio turto ir isipareisoiimu tikroii verte 2016-12-31

Tikroiį vertė
t

2

lygis

I

49.185

Galimas parduoti finansinis tuftas

Fįnansįnįs turtas, apskaitomas tįkrqiaverte per pelno
(nuostolių) straipsnį

Apskaitinė
3 lygis

vertė

]

Kito Bendrovės finansinio turto (pinigai, gautinos sumos, kitas turtas) ir įsipareigojimų ( skolos

49' Į85

tiekėj ams, darbuotoj ams,

biudžetui) balansine vertė yra pagrlstai artima tikrajai vertei atsižvelgiant į šio turto ir'įsipareigojimų trumpalaiki pobūdį.

2017-12-31

Kitas finansinis turtas ir įsipareigojimai
Finansinis turtas
Pinigai

Kitos gautinos sumos
Finansiniai įsipareigoj imai
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

20r6-12-31

Apskaitinė

Tikroji

vertė

vertė

vertė

9'7.004

16.964

97.004
16.964

81.739
14.284

81.739
14.284

24.543

24.543

12.048

12.048

Tikroji

Apskaitinė
vertė

l8 pastaba. Poataskaitiniai įvykiai
Po finansinių metų pabaigos, valdymo imone UAB ,.Synergy finance" įsteigė du naujus kolektyvinio

investavimo
subjektus. Vienas jų yra mišrios invęstavimo strategijos informuotiesiems investuotojams skirtas subjektas. Antras y'a

pagal KIS įstatyrną (plačiam investuotojų ratui skirtas) veikiantis investicinis fondas, investuosiantis
sęktoriaus vertybinius popierius.
Direktorius
(įmones vadovo pareigų pavadinimas)

UAB ,,OVO

finance" atstovas

vyr. finansininkas

(vyriausiojo buhalterio pareigų pavadinimas)

į

technologĮų

Arunas Čiūada
(vardas ir pavarde)

Karolis
(vardas ir pavardė)
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UAB SYNERGY FINANCE
METINIS PRANEŠIMAS
M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
201 8-05-03

Vilnius
1.

objektyvi imonės buklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžturnų' su

kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas;
ĮJAB

',Synerglfinance"

tiekfinansinė, tįekveįklos būklė yra stabįlįaį gerėjanti. Nuo 20]2 metų, kai UAB ,,Synerg,l

finance'' buvo suįeikta valdymo jmonės licencįa, kiekvienaįs metaįs bendrovė dirba pelningai. Taip pat kįekllįenaįs metaįs
tiek įnonės pagrindinės veikĮos pajamos (fondų ir investicinių bendrovių vaĮdymas)' tiek peĮnas nuosekĮįai auga. 2017
metąis Bendrovė tęsė vaĮdymo pasĮaugų teikimq įnyestįcįniams fondams įr invesįįcįnėms bendrovėms. 201 7 m. gruodžio 3 1
dienq Bendrove valdė šiuos koĮelrlyvįnįo inyestavįmo subjektus:

-

SpeciaĮusis investicinisfondas ,,Synergl Finance taktįnįo turto paskirstymofondas";
SpeciaĮusis investicinisfondas,,Synergl Fįnance Vįtalįty'';

Įnformuotįesįems įnvestuotojams Skįrtas kolektyvįnįo invesįayįmo subjektas 'Europos suteĮktįnio finansavimo

fondas";

-

Informuotįesiems įm)estuotojams skįrįa uždarojo tipo investicinė bendrovė UAB

,,

NT pleĮros fondas

"

;

Informuotįesįems investuotojams skįrtas afuiro tipo investicinis fondas ,,Taurus Investment Fund";
Informuotįesients investuotojams skįrta atyįro tįpo įnvestįcįnė UAB

,,

Baltįos regiono įurtas'';

]nformuoįįesiems investuotojams skįrįa afviro tipo įnyestįcinė ĮJAB ,,Šiaures Europos investicinis fondas";
Įnformuotįesįems įnyestuotojams skįrtas uždaro tipo investicinis fondas

,,

Fįxed Yįeld Invest Fund"

'

20]7 metaįs (pirmq kartq nuo 2008 metų) KIS dalyvių skaįčius, investuojančių į ne informuotįesįems investuotojams
skįrtus beį Lietuvoje įsteigtus įnvestįcįnįus fondus, investuojančius į verŲbinius popierius, ir nustojo mažėtį, įr
stabįĮįzavosį. 2017 metais pasaulio finansų rįnkose vyravo teigiamos nuotaįkos, finansiniai įnstrumentaį generavo
teigiamas grqžas. Nepaisant augančių finansinių insh'umentų kainų, valdymo įmonei geriau seknsi platinti su filesuotu
pajamingumu susįetus produktus, o ne į tradicinius _ į verŲbinius popierius investuojančius fondus. 20]7 metais
sėkmingai sekėsi platinti ,, Europos suteĮktinioJinansavimofondo" vienetus' Atsįžyelgįant į šiuosfaktorius, valdymo įmonė
gaĮėtų susidurti su papildoma rizįka bei pajamų sumažėjimu, jei Europoje didetų kredilo rizika (visuose verslo
sektoriuose).

ŽenkĮiq UAB ,'Synergy finance" veįkĮos pajalnų daĮį sudaro pajamos įš informuotįesįems įnvesįuotojams skirtų
koĮektyvinio įnvestayįmo subjektų (Į]SK]S) vaĮdymo. Šių fondų daĮyuių skaįčįaus sumažėjimas, teįsįnįo reguĮiavimo

poŲčiai, reguĮicwimo

apĮinkos pasikeitimai ir pan. gali sukelti papiĮdomų rizikos veiksnių bei datyti įtakq valdytno įmonės
pajamoms beį veįkĮos perspektyvoms. Tačįau įokįos rizįkos vaĮdymo įnonė koĮ kas neįžvelgia. 20]8 metaįs numatomį
įslaŲmo pakeįtimaį turėtų dar Įabiau paskatinti fondų rinkos plėtrq Lietuvoje.
Kadangi ĮJAB ,'Synergyfinance" vaĮdomuose ĮĮSKISfonduose ženkĮiq investicinio portfeĮio dalį sudaro nekįlnojamojo
turto įr su šįuo sektorįumį susįusios investicijos, gaĮima teigti, jog neigiamos Lįetuyos nekiĮnojamojo turto sektorįaus
tendencijos, poŲčiai beį NT sektorįaus rįzįka taįp pat darylų įtakqvaldymo įmonės UAB ,,S1lnergfinance" veįkĮaį.

Apibendrinant, galima teigti, jog įeįsįnįs vaĮdymo įlnonių ir investicinių fondų veikĮos reguĮiavimas bei finansų rinkų
kredįto rizika yra pagrindįnįaį vaĮdymo įmonės veįkĮos rizįkos veįksnįaį.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi
informacija;

2017 metaįs UAB ,,Synergyfinance" dirbo pelningaį, bendrovės pajamos per ataskaitinį Įaikotarpį laipsniškai didejo'
Per ataskaįtįnį Įaikotarpį bendrovė įsteigė 1 informuotiesiems investuotojams skirtq kolektyvinio įnvestavįmo subjektq.
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20 ]7 metais Lįetuvos bankas atĮiko planinį valĄlmo įmonės veikĮos patikrinimq. Visi veiklos patih'inįmo lnetu nustatytį
pažeidūnai ar neatįtįkįmai vaĮdymo įmoniųveįkĮos regĮamentams buvo operatyviai pašalinti (ištaisyti). Kadangi nustatytį
pažeidimai nebuvo esmįnįaį beį buvo operaĘniai ištaisyti, priežiūros instiĮucįa netaįkė vaĮdymo įmonei JĮnansinių
poveikio prietnonių (bauda nebuvo skirta)'

UAB ,,Synergy finance'' sėkmingai l,ykdo edukacinius projektus investavūno srityje' pĮetoja štlietįmo projektq

investavįmas.Įt, periodiškai rengia moŲmo cįkĮus ,,Profesionalaus investuotojo akademįa". Benū'ovės darbuotojų
straipsniai periodiškai pubĮikuojamiversĮo spaudoje, ekonolnįnės tematikos žurnaluose ir pan. Taip didinamas bendt'ovės
vardo žįnomumas.
3. Nuorodos

ir papildomi paaiškinimai apie metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis;

Papildomų paaiškinimų, prie jau pateiktos informacijos meĮinėse finansįnėse aįaskaiįose, nėra.
4.

Visų imonės isigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir istatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos

sudarol

Įmonė savų akcijų nėra jsigįusi.
5. Per ataskaitini laikotarpi įsigytų
kurią tos akcijos sudaro1

ir perleistų savų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis,

20]7 m' gruodžio 3] d. bendrovės įstatinis kapitaĮas buyo ]59.000 Eur. t]AB ,,Synerg,, finance'' įstatinis kapitaĮas
padalintas į 5 .300 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kįekvįenos nomįnaĮį verįė yra 30 Eur.
6. Informacija apie apmokėjimą už savas akcijas, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį;
Akcįos

nebuvo įsigyjamos arba perleidžiamos'

akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys;
Snų akcijų jsigįimų nebuvo.
7. Įmonės savų

8. Informacija apie imonės filialus ir atstovybes;
lmonė

fiĮialų neturi.

Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos;
Po finansinių metų pabaigos, valdymo įmonė UAB ,,Synergl finance" įsteigė du naujus koĮektyvįnįo įnvestavįmo
subjektus. Vienas jų _ mišrįos įnvestayįmo StrategįjoS informuotiesiems įnyeStuotojams skirtas subjektas. Antras yra pagaĮ
9.

KĮS įstaŲmq (pĮačiam investuotojų ratui skifias) veįkiantįs investicinis fondas, invesluosiantis
vertybinius popierius.

į technoĮogįų

sektoriaus

l0. Įmonės veiklos planai ir prognozės;
20]8 metaįs bus Įęsiama BendrovėsvaĮdomų subjektų ir dalyviųregįStt'o integracija į elektroninęfondų apskaitos sistemq.
Taip į šiq sistemq bus perkelta ir vaĮĄlmo įntonės apskaita. Taį leįs operaŲviau sekti visų valdymo subjektų finansinę
būklę, automatiškai genetuoti priežiūrai skirtas finansines ataskaįtas.

20]8 metaįs UAB ,,Synerg,, finance" tikisi pritraukti apie l,5 mln. eurų
investicinius fondus.

į

bendrovės vaĮdomus

įr viešaį

pĮatinamus

Taip paĮ vįenas iš bendrovės tikslų 20t8 metais yra didinti pagal IĮSKIS veįkįančiųJbndų beį investįcinįų bendrovių
daŲvių skaičių, tobuĮįntį IĮSKIS fondų ir investicinių benū'ovių vaĮdymo ir priežiūros Sisįemq.
ll'

Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veik|ą;

Vykdydama pagl'indinę scno veikĮq, bendrovė pasiteĮkia jvairius anaĮįzės meįodus.

,,

Synerg,l Jinance " atĮįekama anaĮizė

yra kelių rūšių: makroekonomįnė, cįkĮįškumo, sezonįnė, fundamentaĮi, technįnė bei kieŲbinė. Taip pat bendt'oyė ruošįa
,,Mėnesinįfinansų rinkų investicinį Ųrimq"' kurįame kiekvįeno mėnesio pūlnq dienqyra apžveĮgiami pagrindiniųJinansų
rinkų (valiutų, žaĮiavų, obĮigacijų bei akcijų) polryčiai bei pateikiami skirtingų įnsh'umentų reitingai'

Valdymo įmonė akŲviai bendrauja su įvairių sričių profesionaĮaįs, savo srįtįes ekspertais, su kurįaįs gaĮima
bendradarbiauti steigiant tam tįkros srįtįes įnvestįcįnįus fondus. Taip sujungiamavaldymo įmonės fondų vaĮdymo patit'tis
bei profesionaĮų ekspertinės

žįnios

įt'

konkrečios versĮo srįtįes įžvaĮgos.
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Valdymo įmonės dil.ektorįus Arūnas ČįuĮado daĮyvauja Lįeįuvos banko suburĮoje darbo grupeje, kurio.s tįlcsĮas tobuĮintį
informuotiesiems investuoĮojatns skirtų koĮektyvinio įnvesįavįmo subjektų teisinį reglamenlavimq beį sįandartįzuoti tokių
fondų steigimo bei veįklos dokumentus.

Kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant

įmonės tuttą' nuosavą kapitalą'
rezultatus, įmonė atskleidžia finansinės rizikos valdymo tikslus,
naudojamas apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įlnonės kainų rizikos,
kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastas'
12.

įsipareigojimus, finansinę būklę

ir veiklos

Pagrindinės bendrovės nuosavo kapiĮaĮo rizikos vaĮdymo tįksĮas _ turįmo kapitaĮo dydžio išsaugojįmas .sįekiant tenkįntį
uoių*o jmonės kapitaĮo pakankatnumo reįkaĮavįmus. Benū'ovės pinigų srautaį valdomi taip, kad įmonė nedirbtų
nuostoĮingai įr savo kasdįeneį veįkĮaį neeįkvotų bendrovės įstatinio kapitalo. Sįekįant kapitaĮo Saugumo užtih'įnįmo,
daugiau kaip 29 ok įmonės nuosavo kapitaĮo yra įnvestuota įpinigų rinkosfondus, 33 % j benū'ovėsvaĮdomus įnvesįicįnįus
fondus, Įikusi Įešų dalįs Įaįkoma grynaisiais pinigais.
13. Informacija apie uždarosįos ttkcinės bendrovės vadovo, vaĮdybos narių kitas eįnamas vĮĮdovaujamas pareigas
infotmacij a apie pagrin dinę darbovietę :

ir

Arūnas ČiuĮada:

-

Dįrekįorįus ir valdybos pirmininkas Į}AB ,,Synerg,, finance'' (įm' kodas 30143955], adresas P. Lukšio g. 32'
VįĮnįus);
Vatdybos narys ,,Lietuvos imesticijųvaldytojų asociacija" (įm. kodas 30446Į108' adresas Antano Tumėno g. 4,
ViĮnius);
Stebercjų futybos narys UAB ,,Viešųjų investicįų pĮėtros agentūra" (įm. kodąs 303039520, adresas Lukiškių g. 2'

Vilniuį;

Stebetojų talybos natys UAB ',Investicįų įr verslo garantijos'' (įm. kodas 110084026, adresas Konstitucįos pr' 7,
ViĮnįus);
VienįnteĮįs akcįnįnkas, dįrektorįus ir vaĮdybos pirmįnįnkas ĮJAB ,,Avenįu turto vaĮdymas" (įm' kodas 304045309'
adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius).

Artūras Mįlevskįs:

-

VaĮdybos narys' VaĮdytno įmonės investicijų valdymo sŲriaus vadovas UAB ,,Synergy finance'' (jm. kodas
301439551, adresas P. Lukšįo g. 32' ViĮnius);
Valdybos natys UAB ,,Ayenįu turto vaĮdymas'' (įm. kodas 304045309, adresas Konstitucįos pr. 7, ViĮnius).

Lukąs Maciiauskas:

-

ValĄ,bos narys, Valdymo įmonės fondų valdytojas Į]AB ,,Synergl Jinance" (įm. kodas 30143955]' adresas

P. LuĮcšio g. 32, ViĮnius);
VaĮdybos narys UAB ,,Ayenįu turto vaĮdymas'' (įm. kodas 304045309, adresas Konstitucįos pr. 7, Vilnius),

Arūnas Čiulada

Direklorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavarde)
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