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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB POILSIO NAMAI „BALTIJA“

AKCININKAMS

IŠVADA DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Mes atlikome UAB POILSIO NAMAI „BALTIJA“ toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, 

kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) 

ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas 

(toliau – finansinės ataskaitos), auditą.  

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 

finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, 

vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl 

apgaulės ar klaidos.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. 

Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad 

mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume 

pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. 

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių 

ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus 

sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos 

vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės 

finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas 

audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės 

veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės 

atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo 

įvertinimą. 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei 

pagrįsti.





(Tvirtinimo žyma)

A. ILGALAIKIS TURTAS 5 701 706            6 975 183            

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 9 248                   12 762                 

  I.1. Plėtros darbai

  I.2. Prestižas

  I.3. Patentai, licencijos

  I.4. Programinė įranga 1                          1                          

  I.5. Kitas nematerialusis turtas 9 247                   12 761                 

II. MATERIALUSIS TURTAS 1 5 428 525            6 623 458            

  II.1. Žemė

  II.2. Pastatai ir statiniai 5 316 981            6 113 486            

  II.3. Mašinos ir įrengimai

  II.4. Transporto priemonės 5 843                   8 672                   

  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 105 701               160 360               

  II.6. Nebaigta statyba 340 940               

  II.7. Kitas  materialusis turtas

  II.8. Investicinis turtas -                           -                           

  II.8.1. Žemė

  II.8.2. Pastatai 

III. FINANSINIS TURTAS -                           -                           

 III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

 III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos

 III.4. Kitas finansinis turtas

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 263 933               338 963               

 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas 13 263 933               338 963               

 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 90 235                 44 803                 

I. 2
3 315                   5 167                   

 I.1. Atsargos 1 847                   3 860                   

  I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 1 847                   1 252                   

  I.1.2. Nebaigta gamyba

  I.1.3. Pagaminta produkcija

  I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti 2 608                   

 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 1 468                   1 307                   

 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 3 64 195                 38 809                 

 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 60 880                 37 143                 

 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

 II.3. Kitos gautinos sumos 3 315                   1 666                   

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                           -                           

 III.1. Trumpalaikės investicijos

 III.2. Terminuoti indėliai

 III.3. Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 4 22 725                 827                      

TURTO IŠ VISO: 5 791 941            7 019 986            

Pastabos 

Nr.

(ataskaitinis laikotarpis)

 Finansiniai metai  
 Praėję finansiniai 

metai  

     2016 m. kovo 30 d.    

(ataskaitos sudarymo data)

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 

VYKDYTI SUTARTYS

2015 metinis

TURTAS

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

eurais

UAB poilsio namai "Baltija"

Įmonės kodas 152409533; S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

BALANSAS

2015 m. gruodžio 31 d. 
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ataskaitos forma

(Tvirtinimo žyma)

        2015 metinis
   (ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos 

Nr.

Finansiniai metai
Praėję 

finansiniai metai

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)              684 978              647 571 

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų              684 978              647 571 

I.1.2. Kitos įplaukos

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos          (1 229 766)         (1 073 080)

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)             (815 192)            (594 337)

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais             (364 590)            (427 113)

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai               (46 905)              (47 978)

I.2.4. Kitos išmokos                 (3 079)                (3 652)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai             (544 788)            (425 509)

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas              (68 604)

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas           1 759 613                13 267 

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

II.5. Paskolų suteikimas

II.6. Paskolų susigrąžinimas

II.7. Gauti dividendai, palūkanos

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai           1 759 613              (55 337)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

eurais

     2016 m. kovo 30 d.    

(ataskaitos sudarymo data)

UAB poilsio namai "Baltija"

Įmonės kodas 152409533; S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga

(įmonės pavadinimas)

2015 m. gruodžio 31 d. 

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Tiesioginiu būdu sudaromos 
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(Tvirtinimo žyma)

2015 metinis
(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis iki pertvarkymo iš Valstybinės 

įmonės į Uždarąją akcinę bendrovę, 

2013.09.13

  1 950 687     (1 162 688)    1 224 697 

2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas) dėl perkainavimo
   5 005 270    5 005 270 

3. Pertvarkymas iš Valstybinės įmonės į 

Uždarąją akcinę bendrovę
 (1 950 687)   6 229 968   (5 005 270)          838 221      (324 466)

4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai) 

(klaidų taisymas: atidėto pelno mokesčio 

įsipareigojimo apskaitymas dėl perkainoto 

turto)

       (750 477)      (750 477)

5. Ataskaitinio laikotarpio (2014 m. FA) 

grynasis pelnas (nuostoliai)
       (849 613)      (849 613)

6. Ataskaitinio laikotarpio (2014 m. FA) 

grynojo pelno (nuostolių)  

koregavimas dėl klaidų taisymo (APMT ir 

APMĮ)

         358 728       358 728 

7. Likutis praėjusių ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje, 2014.12.31
                 -   6 229 968              -               -                   -                -                 -                  -     (1 565 829)    4 664 139 

eurais
 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Iš viso

        436 698 

     2016 m. kovo 30 d.    

(ataskaitos sudarymo data)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

UAB poilsio namai "Baltija"

Įmonės kodas 152409533; S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga

2015 m. gruodžio 31 d.  

Įstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)Apmokėtas 

įstatinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (-)

(įmonės pavadinimas)

                   - 

Įmonės 

savininko 

kapitalas

Kiti rezervai

Dotacijos

      (436 698)
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS POILSIO NAMŲ „BALTIJA“ 
 ĮMONĖS KODAS 152409533 

A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S
prie 2015 metų  gruodžio 31d. finansinių ataskaitų rinkinio

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ĮMONĘ 

Įmonės įregistravimo data 

Valstybės įmonė poilsio namai „Baltija“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu, 
Palangos miesto valdyboje įregistruota 1995 m. balandžio 02 d., įmonės kodas 152409533, buveinė – 
S.Dariaus ir S.Girėno g. 20, LT-00129, Palanga. Nuo 2014 m. gegužės 16 d. įregistruota juridinių asmenų 
registre, kaip uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai „Baltija“. 

Sprendimas Valstybės įmonės poilsio namus „Baltija“ pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę 
poilsio namus „Baltija“ buvo priimtas 2014 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu 
Nr.4-29 „Dėl valstybės įmonės poilsio namų „Baltija“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę poilsio 
namus „Baltija“. Įsakyme nurodyta: 

1. Valstybės įmonei poilsio namams „Baltija“ nėra perduota turto, kuris gali būti tik valstybės 
nuosavybė; 

2. Uždarosios akcinės bendrovės poilsio namų „Baltija“ įstatinio kapitalo dydis – 
6 238 141,57 Eur (Šeši milijonai du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt 
vienas euras ir 57 centai). Įstatinis kapitalas padalytas į 21 510 833 (dvidešimt vieną milijoną penkis 
šimtus dešimt tūkstančių aštuonis šimtus trisdešimt tris) akcijas. Vienos akcijos nominalinė vertė 0,29 Eur 
(dvidešimt devyni centai). Visos akcijos – paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos. Akcijų 
nominaliųjų verčių suma atitinka Valstybės įmonės poilsio namų „Baltija“ savininko kapitalo, 
privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo (rezultatų) ir kitų rezervų, išskyrus rezervus, nurodytus 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 7 punkte, bei 
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) sumą, nurodytą 2013 m. rugsėjo 13 d. valstybės įmonės poilsio namų 
„Baltija“ balanso ataskaitoje.

Uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai „Baltija“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis 
juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, taip pat Bendrovės įstatais. 

Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas. 

Bendrovės finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. 

Bendrovės veiklos tikslas yra socialiai atsakingai plėtoti ūkinę ir komercinę veiklą, siekiant 
naudos Bendrovei ir Bendrovės akcininkams – ilgalaikio Bendrovės akcijų vertės didėjimo, dividendų 
Bendrovės akcininkams ir Bendrovės akcijų likvidumo. 

Įmonės filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių pavadinimai ir buveinės 

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių Uždaroji akcinė bendrovė 
poilsio namai „Baltija“ neturi.

Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas 

Bendrovės veiklos objektas – teikti viešbučių ir specialaus apgyvendinimo paslaugas; 
organizuoti konferencijas ir seminarus; steigti restoranus, barus, valgyklas ir viešojo maitinimo įstaigas; 
teikti sanatorinio-kurortinio gydymo ir kitas medicinines paslaugas.

Nuo 2015 m. balandžio 21 d. sudaryta finansinių ataskaitų rengimo ir buhalterinės apskaitos 
tvarkymo sutartis Nr.15-191/15-17-BP su UAB „Dignara“.
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Įmonės įstatinis kapitalas 

UAB poilsio namų „Baltija“ įstatinis kapitalas yra 6 238 141,57 Eur. Įstatinis kapitalas 
suformuotas 2014.05.16 d. ir padalytas į 21 510 833 (dvidešimt vieną milijoną penkis šimtus dešimt 
tūkstančių aštuonis šimtus trisdešimt tris) akcijas. Vienos akcijos nominalinė vertė 0,29 Eur (dvidešimt 
devyni centai). Visos akcijos – paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos. 

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius 

Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2015 metais – 56 žmonės. Viso darbuotojų skaičius 
2015 m. gruodžio 31 d. – 49 žmonės. 

II. APSKAITOS POLITIKA

Įregistravus uždarąją akcinę bendrovę, jos veikla nepasikeitė. Apskaita tvarkoma ir finansinės 
ataskaitos sudaromos vadovaudaujantis verslo apskaitos standartais, todėl po pertvarkymo ji apskaitos 
politikos nekeitė. Bendrovė finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – finansinės atskaitos) rengia 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės 
įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių  įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Verslo apskaitos standartais, 
UAB poilsio namų „Baltija“ patvirtintomis metodikomis, Bendrovės vadovo įsakymais, Bendrovės 
įstatais. 

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje 
galės tęsti savo veiklą. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.  

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos 
sudaromos sveiko euro tikslumu.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama 
finansines ataskaitas.

Taikomi turto įkainojimo metodai 

UAB poilsio namų „Baltija“ balanse turtas įkainotas: 

a) nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; 
b) ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą; 
c) atsargos – įsigijimo savikaina; 
d) gautinos sumos – grynąja verte. 

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios
formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos. 
Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: 

 pagrįstai tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; 
 turto įsigijimo savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; 
 Bendrovė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti, arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Įsigijimo metu nematerialusis ilgalaikis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis 
parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. 
Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė ilgalaikiam 
nematerialiam turtui nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos Bendrovės veiklos sąnaudoms. 
Nustatytos šios nematerialiojo ilgalaikio turto grupės ir amortizacijos laikas: 
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Eilės Nr. Turto grupė 
Amortizacijos laikotarpis

metais
1. Programinė įranga 3
2. Kitas nematerialusis turtas 4

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.  

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra parodytos veiklos 
sąnaudų straipsnyje. 

Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo ar sukūrimo, 
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. 

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas: įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius. 
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai ilgalaikis turtas pradėtas eksploatuoti. 
Nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

Nuo 2015 m. ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kurio vertė yra ne mažesnė negu 
1 448,10 Eur ir tarnavimo laikas yra ilgesnis negu 1 metai.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, minimali šio turto vertė ir naudingo 
tarnavimo laikas:

Eilės 
Nr.

Turto grupė 
Minimali vertė 

(eurais)
Naudingo tarnavimo laikas

metais
1. Pastatai ir statiniai 1 448,10 15-91
2. Transporto priemonės 1 448,10 3-10
3. Kita įranga, prietaisai 1 448,10 15-34
4. Mašinos ir įrengimai 1 448,10 5-8
5. Kitas materialusis turtas 1 448,10 6-8

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) 
metodu. Nustatyta likvidacinė vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai). Nusidėvėjimo sąnaudos 
priskiriamos Bendrovės veiklos sąnaudoms. 

Remonto ir rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
jos patiriamos.

Papildomos išlaidos, tenkančios jau apskaitytam ilgalaikiam materialiajam turtui, yra 
pridedamos prie turto vieneto apskaitinės vertės, kai yra tikimybė, kad ateityje iš to turto vieneto 
naudojimo Bendrovė gaus didesnę ekonominę naudą, nei buvo įvertinta jį įsigijus, remiantis 
eksploatavimo pradžioje įvertintomis jo standartinėmis veiklos charakteristikomis. 

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai, kurie neprailgina naudingo tarnavimo laiko, tik
palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Atsargos

Atsargos finansinėse ataskaitose įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja 
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra žemesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO 
metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų 
sumomis, bei susiję mokesčiai, rinkliavos, atsargų gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, 
tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, 
esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo bei galimas pardavimo išlaidas. 

Maisto produktų virtuvėse apskaitai naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Prekės 
baruose yra apskaitomos periodiškai apskaitomų atsargų būdu. 
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Ūkinių medžiagų sandėlyje ir farmacinių prekių apskaitai tvarkyti taip pat taikomas nuolat 
apskaitomų atsargų būdas. 

Gautinos sumos

Gautinos sumos su Bendrovės veikla susijusių pardavimų, kurios bus sumokėtos per vienerius 
metus, yra trumpalaikis Bendrovės turtas, kuris apskaitoje bei finansinėse ataskaitose įvertinamas 
įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą bei abejotinas skolas. 

Pirkėjų įsiskolinimo ir kitos gautinos sumos pripažįstamos abejotinomis, jei nuo apmokėjimo 
termino pabaigos praėjo daugiau negu 12 mėn. Abejotinos skolos apskaičiuojamos prieš sudarant 
finansines ataskaitas.

Pinigų ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose bei pinigai kelyje. Pinigų ekvivalentai – 
trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į žinomas 
pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. 

Pinigų srautų ataskaitoje sumokėtos palūkanos ir gautos palūkanos priskiriamos finansinei 
veiklai.

Įstatinis kapitalas 

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. 
Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominali vertė. 

Akcijų priedai 

Už parduotas akcijas gauta suma, viršijanti jų nominalią vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. 

Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita 

Kai Bendrovė perkainoja ilgalaikį turtą, turto vertės padidėjimo suma registruojama turto ir 
nuosavo kapitalo sąskaitose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma registruojama perkainojimo rezervo 
(rezultatų) sąskaitoje. 

Rezervas savoms akcijoms įsigyti 

Rezervas savoms akcijoms įsigyti akcininkų sprendimu sudaromas Bendrovės savų akcijų 
įsigijimo vertei padengti. Šis rezervas negali būti mažesnis už uždarosios akcinės bendrovės įsigytų savų 
akcijų verčių sumą. Jei parduodant savas akcijas susidaro pelno arba nuostolių, jie registruojami 
nepaskirstytojo pelno (nuostolių) sąskaitoje.  

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi tik Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą 
panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma 
didinant nepaskirstytąjį pelną. 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant 
esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą, mažinamas pardavus savas akcijas 
mažesne kaina, nei jos buvo supirktos, didinamas pardavus savas akcijas didesne kaina, nei jos buvo
supirktos.

Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant 
esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą, mažinami mažinant įstatinį kapitalą. 

Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą 
pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 
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Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos, labdaros 
teikimas tantjemų išmokėjimas pagal Bendrovės apskaitos politiką pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 
veiklos sąnaudomis. 

Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Dotacijos, susijusios su
turtu, pripažįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, kokios gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos 
įskaičiuojamos į sąnaudas. Jei dotacija gauta pinigais ilgalaikiam turtui įsigyti, jos panaudojimas 
nepripažįstamas tol, kol nepradedamas skaičiuoti įsigyto turto nusidėvėjimas. Dotacijos, patirtoms 
sąnaudoms kompensuoti, pripažįstamos panaudotomis tiek, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti 
skirtos dotacijos.

Įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas. 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą 
sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos 
įsigijimo savikaina. 

Įsipareigojimai pripažįstami Bendrovės apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Bendrovė įgyja 
prievoles, kurios turės būti įvykdytos. 

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.  

Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis ir pajamomis. 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar 
neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam 
įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, bei kai 
įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieno balanso sudarymo 
dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

Užsienio valiutos

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. 
Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo 
metu galiojusį valiutos kursą. Turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, balanse įvertinamas 
eurais, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti 
eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose 
straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu, yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio 
pajamomis arba sąnaudomis. 

Skolinimosi kaštai

Palūkanos už paskolas ir lizingą yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Pelno mokestis

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno 
mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų reikalavimus.  

Standartinis Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. 
Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 
5 metus ir sudengiami tik su pelnu iš tokio paties pobūdžio sandorių. 

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis 
atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją 
mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip 
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tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, 
atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti balanso datą.  

Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas balanse tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi, kad 
jis bus realizuotas artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, 
kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse 
ataskaitose.

Pajamų pripažinimo principai 

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai 
jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai 
apmokėjimai. 

Pajamomis laikomas tik Bendrovės ekonominės veiklos padidėjimas. Pajamomis 
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis. Pajamos 
įvertinamos tikrąja verte. 

Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra paslaugų ir pardavimų pajamos: apgyvendinimo 
paslaugos, maitinimo, gydymo, SPA paslaugos ir kitos pajamos.

Kitos veiklos pajamos yra: ilgalaikio turto perleidimo ir kitos netipinės veiklos pajamos.

Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos 

Pardavimų savikainai priskiriamos sąnaudos, tiesiogiai uždirbančios paslaugų pajamas. Šias 
sąnaudas sudaro: viešbučių darbuotojų darbo užmokestis bei Sodros mokesčiai, maitinimo sąnaudos, 
komunaliniai patarnavimai ir kita.

Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, tenkančios administracijos 
išlaikymui, bei kitos sąnaudos, kurios nepriskiriamos tiesiogiai pardavimų savikainai. 

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas įprastinei veiklai nepriskirtos 
sąnaudos. 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos 
kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. 

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo 
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į 
pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąją verte. 

Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas 

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam
tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie daro įtaką pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų 
sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami 
įvertinimai, apima nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo įvertinimus. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali 
pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus 
apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 

Neapibrėžtumai 

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą 
duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė 
nauda.
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Pobalansiniai įvykiai 

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso 
sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, 
kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra sudengiami, 
išskyrus atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas specifiškai tokio sudengimo reikalauja.

Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaičiai buvo pakoreguoti, kad atitiktų einamųjų metų 
pateikimo pokyčius. Apskaitos principų bei apskaitinių įvertinimų pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 
laikotarpio finansines ataskaitas, pateikiami finansinių ataskaitų pastabose. 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Žemiau pateiktose lentelėse parodytas ilgalaikio turto kitimas per 2015 metus. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

Rodikliai
Programinė 

įranga 

Kitas
nematerialus

turtas
Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 1 12 761 12 762
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 14 080 42 264 56 344
Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas 
-kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) (3 927) (21 841) (25 768)
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ (-) 
Finansinių metų pabaigoje 10 153 20 423 30 576
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 14 079 29 502 43 581
Finansinių metų pokyčiai: 
-finansinių metų amortizacija 3 514 3 514
-atstatantys įrašai (-) 
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) (3 927) (21 840) (25 767)
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 
Finansinių metų pabaigoje 10 152 11 176 21 328
c) vertės sumažėjimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 
-finansinių metų vertės sumažėjimas 
-atstatantys įrašai (-) 
Finansinių metų pabaigoje 
d) likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)  1 9 247 9 248

Pilnai amortizuoto, bet vis dar naudojamo ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina 2015.12.31 d. 
sudarė 16 964 Eur. 

UAB poilsio namų „Baltija“ direktoriaus  2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.1-15 patvirtinta, kad  
ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas Bendrovei nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį 
kartų dalyvauja gamybos ar aptarnavimo procese ir išaugodamas savo natūrinę formą nenusidėvi per 
vienerius metus, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 1 448,10 eurų.

Lentelėje žemiau yra pateikta ilgalaikio materialiojo Bendrovės turto būklė pagal svarbiausias šio turto 
grupes, įskaitant jo įsigijimą, nurašymą ir nusidėvėjimą: 
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Rodikliai
Pastatai ir
statiniai

Mašinos
ir

įrengimai

Transporto
priemonės 

Nebaigta
statyba

Kita įranga, 
prietaisai,
įrankiai ir 
įrenginiai 

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių  finansinių 
metų  pabaigoje 

6 113 486 8 672 340 940 160 360 6 623 458

a) Įsigijimo savikaina  

Praėjusių finansinių metų  pabaigoje 7 380 822 30 533 340 940 523 756 8 276 051

Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas 
- perleistas ir nurašytas turtas (-) (818 834) (75 166) (894 000)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+/(-)

(340 940) (340 940)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6 561 988 30 533 - 448 590 7 041 111
b)Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 
- vertės padidėjimas (sumažėjimas)  
+/(-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+/(-)
Finansinių metų pabaigoje 
c) Nusidėvėjimas 
Praėjusių finansinių  metų pabaigoje  1 267 337 21 861 363 396 1 652 594
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų nusidėvėjimas 210 956 2 829 48 712 262 498
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto nusidėvėjimas (-) 

(233 287) (69 219) (302 506)

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+/(-)
Finansinių metų pabaigoje 1 245 006 24 690 - 342 889 1 612 585
d) Vertės sumažėjimas 
Praėjusių  finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų vertės sumažėjimas 
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+/(-)
Finansinių metų pabaigoje 
e) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje a)-(b)-(c)-(d)

5 316 981 5 843 - 105 701 5 428 525

Nebaigtą statybą sudarė UAB poilsio namai „Baltija“ reabilitacijos centro („Vyturio“ ir kiemo pastato), 
esančio adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 20, Palanga ir „Žilvino“ viešbučio SPA centro, esančio adresu 
Kęstučio g. 32, Palanga remonto išlaidos, kurios pripažintos sąnaudomis 2015 metais. 

Bendrovės veikloje naudojamo visiškai nudėvėto turto įsigijimo vertė 2015 m. gruodžio 31 d.: įrangos – 
79 850 eurų, kito – 29 332 eurai. 

Įkeistas ilgalaikis turtas: 

Įkeisto turto pavadinimas Balansinė vertė (Eur) Įkeitimo pabaigos data 

Pastatai    Kęstučio g. 32, Palanga   
Pastatai    Birutės al. 44, Palanga        

1 736 555
518 086

2020-04-25
2020-04-25

Ilgalaikio materialaus turto mokestinė ir finansinė vertė skiriasi dėl Bendrovės turto perkainavimo 
pertvarkant Bendrovę iš Valstybinės įmonės į UAB. 2015 m. Bendrovė pirmą kartą nusprendė taikyti 24-
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ąjį VAS „Pelno mokestis“ ir pagal standarto nuostatas skaičiuoti atidėto pelno mokesčio įsipareigojimus 
nuo ilgalaikio turto mokestinės ir finansinės vertės skirtumų. Koreguojančios sumos yra didelės ir turi 
reikšmingos įtakos ir 2014 metų finansinių ataskaitų duomenims. Todėl, ruošiant 2015 metų finansines 
ataskaitas, buvo koreguota palyginamoji 2014 metų informacija dėl 24 VAS nuostatų taikymo. 

2. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:

Straipsniai 2015.12.31 2014.12.31
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, iš viso: 3 315 5 167

1) Atsargos: 1 847 3 860
- Maisto produktai 1 445 1 025
- Tara 193 193
- Medikamentai 209 815
- Kosmetinės priemonės 1 793
- Kuras 34

Nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės (-) - -
Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje 1 847 3 860

2) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: 1 163 1 053
UAB 4444 540
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 163
Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH 123
UAB Sangaida 7
UAB Statoil & Retail Lietuva 103 1
AB Volfas Engelman 227
UAB „Butas tau“ 841
VšĮ „Eikneta“ 211

3) Būsimų laikotarpių sąnaudos: 305 254

3. Per vienerius metus gautinos sumos:

Straipsniai 2015.12.31 2014.12.31
Pirkėjų įsiskolinimas: 60 880 37 143
Šv.Ignaco Lojolos kolegija 29 645
Teritorinės ligonių kasos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio) 

21 257 28 390

Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras 3 092 3 092
VšĮ futbolo mokykla „Ateitis“ 2 121
UAB „Uršulė“ 1 897
VĮ Cantus firmus 744 530
UAB Vilnius travel service 579 579
UAB „Ireko“ 420 72
VšĮ „Meno kodas“ 2 377
Kitų pirkėjų skolos 1 125 2 103
Pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimas (-) - -
Pirkėjų įsiskolinimas grynąja verte 60 880 37 143

Kitos gautinos sumos: 3 315 1 666
Grąžintinas PVM 3 315 1 598
Atskaitingi asmenys 68

Iš viso per vienerius metus gautinų sumų: 64 195 38 809
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4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Rodikliai 2015.12.31 2014.12.31

Pinigai banke 19 249 827

Pinigai kasoje 3 319

Pinigai kelyje 157

Iš viso: 22 725 827

5. Nuosavas kapitalas

Įstatinio kapitalo struktūra: 

Rodikliai
Akcijų 

skaičius 
Suma
(LTL)

Nominalioji
vertė prieš 
apvalinimą 

(EUR)

Nominalioji
vertė po 

apvalinimo
(EUR)

Suma (Eur)

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje 
1. Akcijų rūšys 

1.1. Paprastosios akcijos 21 510 833 21 510 833 0,2896 0,29 6 238 141,57
1.2. Privilegijuotosios akcijos

    1.3. Darbuotojų akcijos 
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos

IŠ VISO: 21 510 833 21 510 833 0,2896 0,29 6 238 141,57
2. Valstybės arba savivaldybių 
kapitalas 21 510 833 21 510 833 0,2896 0,29 6 238 141,57
3. Savos akcijos, kurias turi pati
įmonė 
4. Akcijos, kurias turi dukterinės 
įmonės 

Dėl litais išreikštos akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus ir apvalinimo susidarė 8174,12 Eur 
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų. 

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet 
pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo vadovaujantis Verslo apskaitos 
standartais, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo 
suformavusi privalomojo rezervo.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Pelno (nuostolių) paskirstymas apskaitoje bus registruojamas tada, kai savininkai metiniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime priims sprendimą pelną (nuostolius) paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada pelnas 
buvo uždirbtas.

Siūlomas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas pateiktas lentelėje: 

Straipsniai Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pradžioje (1 565 829)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 3 685
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinio laikotarpio pabaigoje (1 562 144)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 
Pervedimai iš rezervų 
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) (1 562 144)
Pelno paskirstymas:
į įstatymo numatytus rezervus 
į kitus rezervus  
dividendai
kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje (1 562 144)
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Dėl litais išreikštos lyginamosios praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacijos perskaičiavimo į eurus ir 
apvalinimo, sąnaudų, kurios nuosavo kapitalo ataskaitoje priskirtos pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintomis sąnaudomis, nesusidarė. 

6. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Ilgalaikius Bendrovės įsipareigojimus sudaro: 

Rodikliai 2015.12.31 2014.12.31
Kredito įstaigoms (Šiaulių bankas) 270 399 348 703
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas 623 824 730 712
Iš viso: 894 223 1 079 415

2014 m. balandžio mėnesį pasirašyta kredito linijos sutartis su AB Šiaulių banku – 1 158 480 Eur. 
Kredito grąžinimo terminas 2020 m. balandžio 25 d. Pagal sutartį Šiaulių bankui įkeistas turtas: 
Kęstučio g. 32 ir Birutės al. 44, Palanga. Kredito paskirtis: Apyvartinėms lėšoms ir viešbučio „Žilvinas“ 
šildymo sistemos atnaujinimui ir kambarių būklės gerinimui.  

Trumpalaikes skolas sudaro:

Straipsniai 2015.12.31 2014.12.31
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis - 1 052 091
Skolos tiekėjams 101 637 145 735
Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų 2 663 2 142
Pelno mokesčio įsipareigojimai 33 158 -
Su darbo santykiais susiję mokėjimai 64 504 61 339
Sodros įmokos 12 296 15 567
GPM 8 791
GF 368
Sukauptų atostogų įsipareigojimai 52 208 36 613
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai: 19 758 15 125
PVM mokestis 18 44
Nekilnojamo Turto mokestis 13 451 13 186
Aplinkos teršimo mokestis 37
Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio 198 62
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos sąnaudos) 6 054 1 833
Viso: 221 720 1 276 432

VMI įmonei buvo suteikusi mokestinę paskolą (pridėtinės vertės mokesčiui ir mokesčiui už valstybės 
turto naudojimą patikėjimo teise) pagal 2010 m. spalio 29 d. Nr.(12.18)-N5-259; 2011 m. kovo 18 d. 
Nr.(12.18)-N5-69; 2012 m. sausio 10 d. Nr.(23.1-08)RNA-1351 sutartis su VMI. 2012 m. liepos 30 d.
Nr.(23.24-08)-327-3975; 2013-07-29 Nr.(23.24-08)-327-5419 mokestinės paskolos už valstybės turto 
naudojimą patikėjimo teise grąžinimo terminas 2015 m. Pilnai atsiskaityta 2015 m. rugsėjo 30 d. 

2013 m. spalio 11 d. paskolos sutartis su UAB „AviaAM B07“. Pagal sutartį su UAB „AviaAM B07“ 
buvo įkeistas Poilsio pastatas Birutės al. 44, Palanga. Vertė šalių susitarimu buvo 537 824,37 Eur. Lėšos 
buvo skirtos apyvartinių lėšų pagerinimui. Pilnai atsiskaityta 2015 m. vasario 12 d. 

7. Informacija apie kaupimus

Kaupimai Likutis 2015.12.31 Likutis 2014.12.31
Darbuotojų atlyginimų kaupimai 39 798 27 910
Sodros kaupimai 12 330 8 647
Garantinio fondo kaupimai 80 56
Viso: 52 208 36 613
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8. Pardavimai

Detalesni pardavimų duomenys pateikiami lentelėje:  

Pajamos 2015 m. 2014 m.
Gydymo pajamos 441 193 301 944
Apgyvendinimo pajamos 248 358 229 429
Maitinimo pajamos 59 104 67 518
Patalpų nuoma 4 804 1 676
Kita 5 297 8 473
Viso: 758 756 609 040

9. Savikaina

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami duomenys apie suteiktų paslaugų savikainą: 

Savikaina 2015m. 2014 m.
Maisto produktų savikaina 88 494 86 039
Darbo užmokesčio sąnaudos 391 994 461 223
Šildymo sąnaudos 45 215 55 887
El. energijos sąnaudos 55 351 43 403
Ryšių sąnaudos 9 117 3 700
Vanduo 22 708 23 266
Gydymo sąnaudos  3 228 3 763
Įrenginių remonto sąnaudos - 65 378
Kitos sąnaudos 13 357 101 600
Viso: 629 464 844 259

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikainai priskiriamos visos sąnaudos, susijusios su atskirais išlaidų 
centrais (viešbučiai „Žilvinas“, „Vyturys“).  

10. Veiklos sąnaudos 

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami duomenys apie bendrąsias ir administracines sąnaudas: 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2015 m. 2014 m.
Pastatų remonto sąnaudos 484 936
Ūkinio inventoriaus sąnaudos 36 743 2 044
Darbo užmokestis ir su juo susiję išlaidos 124 846 144 470
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 266 012 180 490
Buhalterinių paslaugų sąnaudos 22 400 5 213
Teisinės ir audito sąnaudos 40 467 11 820
Skalbimo ir valymo sąnaudos 83 977 -
Automobilių eksploatacijos sąnaudos 13 987 3 490
Komandiruočių sąnaudos 1 035 1 028
Neatskaitomo PVM sąnaudos 40 711 70 646
Žemės nuomos mokestis 28 246 5 182
NT mokesčiai 13 451 8 323
Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos 37 -
Komunalinių paslaugų sąnaudos 2 984 2 867
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 85 640 127 888
Viso: 1 245 472 563 461

Už 2015 m. finansinį ataskaitų auditą pagal sutartį yra numatyta 2 800 Eur, kurie bus įtraukti į 2016 metų 
veiklos sąnaudas. Kitų audito įmonės UAB „MGI In Salvo“ paslaugų (mokesčių konsultacijų ar 
užtikrinimo paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį Bendrovei nebuvo suteikta. 

Bendrovė nepatyrė su euro įvedimu susijusių ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų. 
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11. Kita veikla

Kitos netipinės veiklos pajamos ir sąnaudos: 

Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) 2015 m. 2014 m.
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas 1 200 776 10 209
Ilgalaikio turto pardavimo nuostoliai (1 235) (11 318)
Viso: 1 199 541 (1 109)

12. Finansinė ir investicinė veikla 

Rodikliai 2015 m. 2014 m.
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
PAJAMOS

159 100

Reikšmingų sumų detalizavimas: 
Palūkanos (banko ir debitoriaus) 157 23
Baudų ir delspinigių pajamos 1 77
Teigiama valiutų kursų įtaka 1

b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
SĄNAUDOS 

78 535 49 924

Reikšmingų sumų detalizavimas: 
Palūkanos 68 458 39 491
Įstatinio konvertavimo į eurus sąnaudos 8 174
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 
Baudų ir delspinigių sąnaudos 1 903 7 906
Kitos 2 527

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
REZULTATAS (a - b)

(78 376) (49 824)

Litais išreikštus apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, ataskaitinio laikotarpio finansinės ir 
investicinės veiklos sąnaudomis pripažinta 0,44 eurų, finansinės ir investicinės veiklos pajamomis 
pripažinta 0,93 eurų.

Dėl litais išreikštos akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus ir apvalinimo susidarė 8 174,12 Eur 
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų. 

13. Pelno mokestis ir atidėtas pelno mokestis 

Mokėtino pelno mokesčio apskaičiavimas

Eil.Nr. Rodikliai Tarifas 2015 m.
1 Pelnas prieš mokesčius 4 985
2 Pastovieji skirtumai:
3 Pastovieji mokestiniai skirtumai 3 733
4 Neapmokestinamos pajamos
5 Pelnas po pastoviųjų skirtumų 8 718
6 Laikinieji skirtumai:
7 Atostoginių atidėjiniai (pokytis) 15 595
8 Atidėjiniai abejotinoms skoloms (pokytis) 
9 Pertvarkant įmonę perkainoto turto nusidėvėjimas 171 102

10
Likutinė vertė parduoto turto, kuris pertvarkant 
Bendrovę buvo perkainotas 541 430

11 Kiti laikinieji skirtumai
12 Laikinųjų skirtumų iš viso 728 127
13 Pelno mokesčio lengvata dėl suteiktos paramos 
14 Panaudoti sukaupti mokestiniai nuostoliai (-) (515 791)
15 Apmokestinamosios pajamos 221 054
16 Ataskaitinių metų mokėtinas pelno mokestis 15% 33 158
17 Sumokėta avansu -

18
Ataskaitinių metų mokėtinas mokestis Balanse iš 
viso: 15% 33 158
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2015 m. Bendrovė pirmą kartą nusprendė taikyti 24 VAS „Pelno mokestis“ ir pagal standarto nuostatas 
skaičiuoti atidėto pelno mokesčio turtą bei įsipareigojimus nuo mokestinės ir finansinės vertės skirtumų. 
Ruošiant 2015 metų finansines ataskaitas, buvo koreguota palyginamoji 2014 metų informacija dėl 24 
VAS nuostatų taikymo. 

Atidėtojo pelno mokesčio turto apskaičiavimui panaudoti žemiau išvardinti rodikliai: 

Rodikliai
Skirtumas tarp mokestinės ir 

apskaitinės vertės 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

(įsipareigojimai) 

2015 2014 2015 2014
Sukaupti mokestiniai nuostoliai 1 707 346 2 223 137 256 102 333 471
Sukauptų atostoginių įsipareigojimas 52 208 36 613 7 831 5 492

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 263 933 338 963
Pertvarkant įmonę iš VĮ į UAB perkainoto 
turto vertė 4 158 825 4 871 411 623 824 730 712

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 623 824 730 712

Pelno mokestis pelno (nuostolių) ataskaitoje: 

Rodikliai
Finansiniai

metai

Praėję 
finansiniai

metai
Pelno mokestis 33 158 -
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos (31 858) (358 728)
IŠ VISO: 1 300 (358 728)
Tame tarpe:
Atidėtojo mokesčio (pajamos) sąnaudos dėl laikinųjų skirtumų (31 858) (358 728)
Atidėtojo mokesčio (pajamos) sąnaudos dėl pelno mokesčio tarifų pokyčio

Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus 2013 m. ir vėliau pasinaikinsiantys laikinieji skirtumai bus 
apmokestinti 15 proc. pelno mokesčio tarifu, todėl apskaičiuojant pelno mokestį nuo laikinųjų skirtumų 
finansiniais metais pritaikytas 15 proc. pelno mokesčio tarifas. 

14. Užbalansiniai įvykiai 

Trumpalaikis turtas, atiduotas eksploatacijai, apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje kiekine verte.  

15. Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos 

Per 2015 m. išmokėtos sumos vadovams. Direktoriui per 2015 m. išmokėta su darbo santykiais susijusi 
24 099 Eur suma, direktoriaus pavaduotojui su darbo santykiais susijusi 19 614 Eur suma.

Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar 
priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 

16. Neapibrėžtumai 

Bendrovei 2015 m. gruodžio 31 d. nėra pareikšti ir nevyksta bylinėjimaisi pagal jokius reikalavimus. 

Bendrovė, vadovaudamasi LR civilinio kodekso 6.217 str. 1 d., 6.218 str. 1 d., nuo 2016.01.29 dėl 
padaryto esminio pažeidimo vienašališkai nutraukė su UAB „Agro Management Team“ (įm. kodas. 
302599498, toliau nuomininkas) sudarytą valstybės materialiojo turto nuomos sutartį, kuria nuomininkui 
buvo išnuomotas viešbutis „Vyturys“ su reabilitacijos centru bei kitais priklausiniais. Nuomininkas su
esminiu nuomos sutarties pažeidimu nesutiko, todėl egzistuoja grėsmė, kad nuomininkas gali ginčyti 
vienašališką sutarties nutraukimą ir reikalauti nuostolių (kompensacijos) atlyginimo. Pobalansiniu 
laikotarpiu toks ieškinys nėra pareikštas. 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ POILSIO NAMAI „BALTIJA“ 

Įmonės kodas 152409533, 

Buveinė – S.Dariaus ir S.Girėno g. 20, LT-00129, Palanga 

M E T I N I S P R A N E Š I M A S

2015 m.

1. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir 
neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas. 

UAB poilsio namai „Baltija“ tiesiogiai valdo viešbučius „Vyturys“ ir „Žilvinas“ bei 
Reabilitacijos centrą. Bendrovės pagrindinė veikla ir uždaviniai 2015 m. išliko panašūs, kaip ir 
ankstesniais metais: pardavimo apimčių išlaikymas ir didinimas, viešbučio kambarių ir inventoriaus 
atnaujinimas, naujų technologijų diegimas bei modernių vadybos principų taikymas. 

2015 m., kaip ir 2014 m., Bendrovė didelį dėmesį skyrė stabilios Bendrovės veiklos išlaikymui 
tokiomis konkurencingomis rinkos sąlygomis. Pagrindiniai Bendrovės veiksmai buvo susiję su veiklos 
kaštų mažinimu, pelningumo maržų peržiūra, kredito apimčių mažinimu, griežtesne debitorių kontrole bei 
atsargų lygio optimizavimu. 

2015 metų vasarą pelningai buvo parduoti trys Bendrovei priklausantys nekilnojamo turto 
statiniai bei daug investavimo reikalavę teniso kortai. Šiomis lėšomis buvo padengta didžioji dalis 
ilgalaikių kreditorinių įsipareigojimų. Taip pat pakeistas visas karšto vandens magistralinis vamzdynas, 
kuriam suteikta net 100 metų garantija. 

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais 
susijusi informacija. Nuorodos ir  papildomi paaiškinimai apie metinėse finansinėse ataskaitose 
pateiktus duomenis.

Valstybės įmonė poilsio namai „Baltija“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu, 
Palangos miesto valdyboje įregistruota 1995 m. balandžio 02 d., įmonės kodas 152409533, buveinė – 
S.Dariaus ir S.Girėno g. 20, LT-00129, Palanga. Nuo 2014 m. gegužės 16 d., įregistruota juridinių 
asmenų registre kaip uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai „Baltija“.  Sprendimas Valstybės įmonės 
poilsio namus „Baltija“ pertvarkyti į Uždarąją akcinę bendrovę poilsio namus „Baltija“  buvo priimtas 
2014 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.4-29 „Dėl valstybės Įmonės poilsio 
namų „Baltija“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę poilsio namus „Baltija“.  

Uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai „Baltija“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatus 
juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, taip pat Bendrovės įstatais. Bendrovės 
veiklos laikotarpis – neribotas. Bendrovės finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.  

Nuo 2015 m. balandžio 21 d. sudaryta Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartis Nr. 15-
191/15-17-BP su UAB “Dignara“.

Bendrovės veiklos tikslas yra socialiai atsakingai plėtoti ūkinę ir komercinę veiklą, siekiant 
naudos Bendrovei ir Bendrovės akcininkams – ilgalaikio Bendrovės akcijų vertės didėjimo, dividendų 
Bendrovės akcininkams ir Bendrovės akcijų likvidumo. 

Bendrovė 2015 m. koncentravosi šiose srityse: 

-viešbučių ir specialaus apgyvendinimo paslaugos; 

-konferencijų ir seminarų organizavimas; 

-sanatorinio-kurortinio bei komercinio gydymo ir kitos medicininės paslaugos; 

-restoranai, barai, valgyklos ir viešojo maitinimo įstaigos. 
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UAB poilsio namų „Baltija“ direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.1-15 patvirtinta, 
kad ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas Bendrovei nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį 
kartų dalyvauja gamybos ar aptarnavimo procese ir išsaugodamas savo natūrinę formą nenusidėvi per 
vienerius metus, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 1 448,10 eurų.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. yra 5 428 525 Eur, 
nematerialaus turto likutinė vertė 9 248 Eur, kito ilgalaikio turto – atidėto pelno mokesčio turto – 263 933 
Eur.

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2015 metais – 56 žmonės. Su darbo santykiais susijusios 
išmokos per 2015 m. yra 500 627 Eur. Per 2015 m. išmokėtos sumos vadovams: direktoriui per 2015 m. 
išmokėta su darbo santykiais susijusios 24 099 Eur suma, direktoriaus pavaduotojui su darbo santykiais 
susijusi 19 614 Eur suma. Premijų, kompensacijų ir kitokių sumų išmokėta nebuvo. 

2013 m. spalio 11 d. buvo sudaryta paskolos sutartis su UAB „AviaAM B07“. Pagal sutartį su 
UAB „AviaAM B07“ buvo gauta paskola 196 941,61 Eur, įkeistas Poilsio pastatas Birutės al. 44, Palanga. 
Lėšos skirtos apyvartinių lėšų pagerinimui. Paskola UAB „AviaAM B07“ buvo galutinai sugrąžinta 2015 
m. vasario mėn. 12 dieną. 

2014 m. balandžio mėnesį buvo pasirašyta kredito sutartis su AB Šiaulių banku – 1 158 480 Eur. 
Kredito grąžinimo terminas – 2020 m. balandžio 25 d. Pagal sutartį Šiaulių bankui buvo įkeistas turtas 
Gedimino g. 2, Gedimino g. 6, Gedimino g. 4, Kęstučio g. 32, ir Birutės al. 44, Palanga. 2015 metų 
rugpjūčio mėnesį pardavus turtą, adresu Gedimino g. 2, Gedimino g. 4 ir Gedimino g. 6, Palanga, Šiaulių 
bankui, pagal naują susitarimą, įkeistu turtu lieka Kęstučio g. 32 ir Birutės al. 44, Palanga. Taip pat 
kredito suma sumažinama 400 000 Eur. Kredito paskirtis: apyvartinėms lėšoms ir viešbučio 
„Žilvinas“ šildymo sistemos atnaujinimui ir kambarių būklės gerinimui. 

VMI buvo suteikusi mokestinę paskolą pridėtinės vertės mokesčiui ir mokesčiui už valstybės 
turto naudojimą patikėjimo teise ir mokestinę paskolą už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. 
Mokestinė paskola galutinai buvo grąžinta pagal grafiką iki 2015 m. rugsėjo 30 d. 

UAB poilsio namai „Baltija“ 2015 metų pardavimo pajamos, lyginant su 2014 metais padidėjo 
24,58 proc. Pagrindinės pajamos yra gydymo pajamos – 441 193 Eur per metus, viso pajamų: 1 959 691 
Eur per metus. Savikaina: 629 464 Eur, didžiausia sąnaudų dalis savikainoje – darbuotojų atlyginimai 
391 994 Eur, šildymo sąnaudos 45 215 Eur ir elektros energijos sąnaudos 55 351 Eur. Bendrosios ir 
Administracinės sąnaudos viso: 1 245 472 Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis 124 846 Eur, 
neatskaitomo PVM sąnaudos 40 711 Eur, nekilnojamo turto mokestis 13 451 Eur.  

Kitos netipinės veiklos pajamos 1 200 776 Eur sudaro ilgalaikio turto pardavimo pajamos. Kitos 
netipinės veiklos sąnaudos – 1 235 Eur, kurias sudaro ilgalaikio turto pardavimo nuostoliai. 

Finansinės investicinės veiklos pajamos yra 159 Eur (banko ir debitoriaus sumokėtos 
palūkanos). Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 78 535 Eur: tai palūkanos už kreditą 68 458 
Eur bei delspinigiai ir baudos 1 903 Eur, taip pat įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus sąnaudos 8 174 
Eur.

2015 m. grynasis pelnas – 3 685 Eur.

Išsamus finansinių ataskaitų paaiškinimas yra 2015 m. aiškinamajame  rašte.  

4. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, 
kurią tos akcijos sudaro. 

2015 m. Bendrovė neturėjo įgytų ar perleistų savų akcijų. 

5. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes.

2015 m. Bendrovė nesteigė ir neįregistravo filialų ir atstovybių Lietuvos Respublikos ir kitų 
valstybių teritorijose. 
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