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Patvirtinimo data 2018-04-25

Akcinė bendrovė “KAUNO BALTIJA” 
Įmonės kodas: 133780427, adresas: Gaižiūnų g. Nr. 4, Kaunas LT-50126 

2017-12-31 M. METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-03-27

I. BENDROJI DALIS

Akcinė bendrovė “Kauno Baltija” kurios buveinės adresas Gaižiūnų g. 4, įregistruota 

1993-09-01 rejestro tvarkytojo įsakymu Nr. 374, registracijos Nr. AB 93-737, įmonės kodas 

133780427, juridinių asmenų registro pažymėjimas Nr. 029336 iš 2004-11-30 d. Įmonė turi 

siuvimo barus Leipalingyje (Dzūkų 15), Lazdijuose (Dzūkų 10), Alytuje (Rotušės a. Nr. 16), 

Vilkaviškyje (Vytauto g. 67).

Bendrovės įstatuose nustatytos ir faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos sritys yra: 

siuvimo gaminių gamyba, siuvimo paslaugos, kitos veiklos sritys: (valgyklos veikla iki 2017.09 

mėn., nuoma). 

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius, 2016 m. – 354, 2017 m. – 324. 

Bendrovėje 2017-12-31 d. buvo 4 vadovai. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės 

ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

Įmonė yra patronuojančioji, tačiau vadovaudamasi ĮFAĮ 5 str. 4 p. konsoliduotų 

finansinių ataskaitų nesudaro. Informacija apie patronuojamąją įmonę UAB „Kauno tekstilė“ 

pateikta pastaboje Nr. 4.

II. APSKAITOS POLITIKA

AB “Kauno Baltija” apskaita tvarkoma ir  finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir AB “Kauno 

Baltija” patvirtintomis metodikomis, Verslo apskaitos standartais, LR buhalterinės apskaitos 

įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir t.t. 

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. 

Rengiant finansines AB “Kauno Baltija” ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo 

principą t. y. numatoma, kad bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

Finansiniai AB “Kauno Baltija” metai sutampa su kalendoriniais metais.

Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės nustatytus rodiklius, bendrovė rengia 

mažoms įmonėms taikomą finansinių ataskaitų  rinkinį pasirinkusi pildyti: pilną balanso formą, 

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, metinį pranešimą. 
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Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pastaba Nr. 1. 
balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant 
sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 
Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,

kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo  turto amortizacija parodoma bendrosiose 
ir administracinėse sąnaudose ir pardavimo savikainoje. 

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po įsigijimo ar 
sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, 
išskyrus atvejus, kai AB “Kauno Baltija” patiria išlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo
turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Šios išlaidos yra: 

1. Programinė įranga; 
a) naujų programos modulių įsigijimo vertė; 

2. Kitas nematerialusis turtas.
Nematerialiojo turto likvidacinė vertė 0. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, 
turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. Minimali 
nematerialiojo turto įsigijimo vertė 150,- Eur. Išlaidos skirtos ne darbuotojų 
mokymui apmokėti (pagal trišales   sutartis su KTU) kaupiamos prie sumokėtų 
avansų už  nematerialųjį turtą iki mokslų baigimo, įsidarbinus, sukauptos išlaidos 
dalimis bus įskaitomos į sąnaudas (PMĮ) per ne trumpesnį nei 4 metų laikotarpį.   

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas AB “Kauno Baltija” pripažįstamas ir registruojamas 
apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos kriterijus:

- bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
- bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais  

laikotarpiais;
- gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip  300,- Eur. visoms 

turto grupėms; 
- bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

AB “Kauno Baltija” ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: 
a. Pastatai;
b. Statiniai;
c. Mašinos ir įrengimai; 
d. Transporto priemonės; 
e. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai; 
f. Kompiuteriai;
g. Kitas ūkinis materialusis turtas; 
h. Kitas materialusis turtas.
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AB “Kauno Baltija” ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas 
apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

Vėliau AB “Kauno Baltija” ilgalaikis materialusis turtas taip pat apskaitomas įsigijimo 
savikaina.

Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą bei pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą, jei tokie 
pakitimai nustatomi inventorizacijos metu.

AB “Kauno Baltija” ilgalaikio materialiojo turto vertė būtų mažinama tada, kai 
balansinė turto vertė taptų reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę. 

AB “Kauno Baltija” nustatyta turto likvidacinė vertė 1 euras. 
Nuostolis, dėl turto vertės sumažėjimo turi būti pripažįstamas bendrosiomis ir 

administracinėmis sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje nedelsiant. 
AB “Kauno Baltija” nusidėvėjimas visoms turto grupėms skaičiuojamas taikant 

tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą. 
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas 

eksploatuoti.
Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms, išskyrus 
tuos atvejus kai jos pagal AB “Kauno Baltija” apskaitos politiką priskiriamos teikiamų  
paslaugų arba gaminamos produkcijos savikainai. 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje 
priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio turto rekonstravimas ar remontas 
nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė 
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto 
atvejais didinama turto vertė. 

Kai AB “Kauno Baltija” apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto
priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas 
nurašomas.

Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio 
pelnu arba nuostoliu. Ilgalaikio turto įsigijimas piniginių srautų ataskaitoje parodytas su PVM. 

Papildoma informacija pastabose Nr. 2.

Finansinis turtas

AB “Kauno Baltija” ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- investicijos į patronuojamąsias įmones, 
- investicijos į asocijuotas įmones, 
- suteiktos ilgalaikės paskolos (kaip po vienų metų gautinos sumos), 
- kitų įmonių vertybiniai popieriai (kaip ilgalaikės investicijos), 

AB “Kauno Baltija” trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- pinigai ir pinigų ekvivalentai 
- gautinos sumos iš pirkėjų 
- kitos gautinos sumos
- terminuoti indėliai 
- trumpalaikės investicijos 

Įvertinimo tikslais finansinis turtas bendrovėje skirstomas į grupes: 
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- skirtą parduoti: kitų įmonių vertybiniai popieriai, investicijos į fondus, 
- laikomą iki išpirkimo termino: obligacijos ( iki 1 metų ir virš 1 metų),  
- suteiktas paskolas ir gautinas sumas.

Investicijos į kitų įmonių akcijas, jei įsigytų akcijų kiekis nesuteikia AB “Kauno 
Baltija” reikšmingos įtakos ar kontrolės, bendrovės apskaitoje užregistruojamos ir balanse 
parodomos taikant savikainos metodą, t. y. įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimą. 

Investicijos į asocijuotas įmones, ir patronuojamąsias įmones, įmonės apskaitoje 
registruojamos taip pat savikainos metodu.

Finansinis turtas laikomas parduoti balanse parodomas tikrąja verte arba įsigijimo 
savikaina atėmus vertės sumažėjimo sumą. 

Finansinis turtas laikomas iki išpirkimo termino balanse parodomas įsigijimo savikaina 
atėmus nuvertėjimą arba amortizuota savikaina. Iki išpirkimo termino laikomas finansinis 
turtas diskontuojamas taikant palūkanas numatytas sutartyse su bankais, kaip artimas rinkos 
palūkanoms. 

Įmonė investicijų tikrąsias vertes nustato pagal bankų skelbiamas rinkos kainas. 
Per vienerius metus gautinos sumos:
- pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos įvertinami įsigijimo savikaina, o 

balanse įsigijimo savikaina atėmus abejotinas skolas; 
- terminuoti indėliai ir kitas trumpalaikis turtas įvertinamas ir apskaitomas 

įsigijimo savikaina. 
Bendrovės finansinis turtas parodytas pastaboje Nr. 3. 

Per 2017 m. grąžinta 25 200,- Eur ilgalaikės paskolos, išduotos juridiniam asmeniui. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos - apmokėjimai už teiktinas tęstinio pobūdžio  
paslaugas: draudimas, leidinių prenumerata, elektroninės paslaugos. Pastaba Nr. 15. 

Neapmokėtos sukauptos būsimų laikotarpių sąnaudos (draudimas) parodytos 
nesudengtos su skola tiekėjui nesuėjus mokėjimo terminui. Suma nėra reikšminga įmonei ir 
neiškraipo finansinės atskaitomybės. 

Atsargos

AB “Kauno Baltija” apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo (planinė pasigaminimo) 
savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo ( faktine pasigaminimo) savikaina arba 
grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. 

AB „Kauno Baltija“ taikomi šie atsargų įkainojimo būdai: 

Grupė Būdas 
1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai FIFO
2. Nebaigta gamyba FIFO
3. Pagaminta produkcija FIFO
4. Pirktos prekės skirtos perparduoti FIFO
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AB “Kauno Baltija” apskaitoje taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Išimtis – 
atsargos valgykloje, t. y. pirktos prekės skirtos perparduoti, kurioms taikomas periodiškai 
apskaitomų atsargų būdas. Pagaminta produkcija įvertinama pasigaminimo savikaina. Ją sudaro 
tiesioginės gamybos išlaidos: 

- žaliavos, komplektavimo gaminiai,
- tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos, soc. draudimo ir garantinio fondo išlaidos. 
Netiesioginės gamybos išlaidos: 
- pagalbinės medžiagos, 
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas, 
- cechų komunalinės paslaugos, 
- pagalbinių tarnybų paslaugos. 

Visos kitos išlaidos priskiriamos bendrosioms ir administracinėms išlaidoms. 
Trečių asmenų atsargos (žaliavos ir komplektavimo gaminiai) 2017.12.31 

- audiniai 474450,- Eur.
- furnitūra 18565,-  Eur. 

Atsargų vertė pastaboje Nr. 5. 

Gautinos sumos

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos AB “Kauno Baltija” balanse parodomos 
tikrąja verte, t. y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos 
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Bendrovėje taikomas konkrečių skolų vertinimo būdas. 
Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos 

ataskaitinio  laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos. 
Pastaba Nr. 3.

- Pirkėjų įsiskolinimas   
- Kitos gautinos sumos

Pinigų apskaita 

Pinigus sudaro pinigai bendrovės kasoje ir sąskaitose bankuose bei kortelėse. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai valiuta yra įvertinami oficialiu tos dienos kursu. 

Trumpalaikių likvidžių investicijų į vertybinius popierius bendrovė pinigų 
ekvivalentams nepriskiria.

Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas 

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių 
sumai.

Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. 
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Pasirašytas įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, 
neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta akcijų dalis, jei tokia būtų registruojama 
sąskaitoje, kontrarinėje įstatinio kapitalo sąskaitai. Įstatinio kapitalo struktūra pastaboje Nr. 6. 

Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita 

Perkainojimo rezervo sąskaitoje apskaitomas ankstesniais metais perkainotas finansinis 
turtas (1994 m. indeksuotas AB “Rėda” akcinis kapitalas). 

Laikoma, kad šis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina tol, kol jis bus naudojamas 
įmonės veikloje. 

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi tik AB “Kauno Baltija” 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. 

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

Pelno paskirstymas

Pelno paskirstymas AB “Kauno Baltija” apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai
priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 

Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos, 
labdaros teikimas, kitų socialinių įsipareigojimų vykdymas, tantjemų, premijų išmokėjimas 
pagal AB “Kauno Baltija” apskaitos politiką pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos 
sąnaudomis. 

Pelno paskirstymo projektas pastaboje Nr. 7.

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami AB “Kauno Baltija” apskaitoje ir atvaizduojami balanse, 
kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. 

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami. 
Įsipareigojimai įvertinami savikaina. 
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Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio 
laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų ir įsipareigojimų susijusių su rinkos kainomis 
bendrovė neturi. 

Įmonė neformuoja pensijų atidėjinių. Kaupimai atostogoms priskiriami su darbo 
santykiais susijusiems įsipareigojimams. 

Bendrovės įsipareigojimai pastaboje Nr. 8. 

Pajamos

Pajamos AB “Kauno Baltija” pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. 
apskaitoje registruojamos tada, kai    jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei 
parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. 

Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis 
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, 
kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė  nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. 

Prekių pardavimo pajamos AB “Kauno Baltija” pripažįstamos, registruojamos 
apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų 
suma gali būti patikimai įvertinta. 

Prekės laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 
- bendrovė yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių 

prekių nuosavybės teikiamą naudą: 
- bendrovė nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių; 
- tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir 

galima patikimai įvertinti jos dydį; 
- sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos. 

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai,  ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti 
patikimai įvertintas, ar ne, AB “Kauno Baltija” pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali 
būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 

- pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 
- sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti 

patikimai įvertintas; 
- tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda; 

Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis 
pripažįstama suma, lygi išlaidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripažįstamas. 

Bendrovės tipinė veikla drabužių siuvimas. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir 
investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas, 
įmonės pajamos ir sąnaudos iš patalpų nuomos, pajamos iš valgyklos veiklos, materialinių 
vertybių realizavimo pajamos bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos. 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriamos palūkanos, baudos, delspinigiai, gaunami 
dividendai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, finansinio turto perleidimo
rezultatas, investicijų perkainojimo rezultatai. 

Informacija apie pajamas pastabose Nr. 9,10, 11.
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Sąnaudos 

Sąnaudos AB “Kauno Baltija” pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo 
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 
Parduotų prekių savikaina bendrovėje pripažįstama, registruojama apskaitoje ir 

pateikiama finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduotos ir kai 
pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 

Paslaugų teikimo sąnaudos AB “Kauno Baltija” pripažįstamos, registruojamos 
apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo 
pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas.

AB “Kauno Baltija” ataskaitinio laikotarpio bendrosioms ir administracinėms 
sąnaudoms priskiriama per laikotarpį suteikta parama, labdara, išmokėtos tantjemos bei įvairios 
premijos, kitos socialinės išmokos. Informacija apie tipinės veiklos sąnaudas pastaboje Nr. 12, 
apie kitos veiklos ir finansines sąnaudas pastabose Nr. 11. 

Pelno mokestis

Laikantis atsargumo principo, nepripažintas atidėtojo mokesčio turtas, atsirandantis dėl 
mokestinių nuostolių. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, 
vadinami neapibrėžtaisiais. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o 
informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

Poataskaitiniai įvykiai 

Finansinės AB “Kauno Baltija” ataskaitos koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai turi 
tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. 

Dotacijos

2017 m. gautos informacija pastaboje Nr. 14.

Susiję asmenys, asocijuotos įmonės 

Susiję su bendrove juridiniai asmenys: 
asocijuota įmonė UAB “Kąstytis”, UAB “Memfis”, UAB „Vendiplas“, UAB „Kauno 

Tekstilė“.  
Informacija pateikta pastabose Nr. 4 ir Nr. 13.



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box







inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box



inga.s
Text Box


		2018-04-11T17:05:58+0300
	Kaunas




