UAB STOTIS

2019 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M.
UAB „STOTIS“
Klaipėdos g. 35, Gargždai
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BENDROJI DALIS
1.

Apie įmonę:
Adresas:
Įmonės rūšis
Veiklos pobūdis

Įmonės kodas
PVM mokėtoja kodas
Įregistruota:
Registro tvarkytojas

- Klaipėdos g. 35 Gargždai
- Uždaroji akcinė bendrovė „STOTIS“
- Bendrovės veiklos tikslas yra gaminti, prekiauti ir teikti paslaugas,
siekiant gauti pelną
- Bendrovė gali vykdyti bet kokią teisėtą, Lietuvos Respublikos
teisės aktams neprieštaraujančią veiklą
-

163252115
LT632521113
Klaipėdos rajono savivaldybėje 1995 m 04 mėn. 19 d
Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

Vidutinis darbuotojų skaičius - 2019 m. – 4; 2018 m. – 4 darbuotojai
Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Bendrovė finansines ataskaitas turi teisę rengti sutrumpintas.
2.

APSKAITOS POLITIKA

2.1 UAB “Stotis” buhalterinės apskaitos organizavimas
2.1.1 UAB „Stotis“ tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę vadovaujasi LR buhalterinės
apskaitos įstatymu, LR įmonės finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais,
kitais teisiniais aktais ir norminiais dokumentais bei tvarkomis.
2.1.2 Apskaitos rezultatai pateikiami atskaitomybės formose ir ataskaitose, reglamentuojamuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kituose metinės finansinės atskaitomybės
sudarymą reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose.
2.1.3 Finansinė atskaitomybė rengiama ataskaitinių metų gruodžio 31 d. duomenimis.
2.1.4 Bendrovės finansinė atskaitomybė, prieš pateikiant akcininkų susirinkimui, svarstoma ir
tvirtinama įstatuose numatyta tvarka .
2.1.5 Bendrovės vadovai tvirtina dokumentus ir finansinę atskaitomybę. Už buhalterinės
apskaitos organizavimą, atskaitomybės pateikimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako
Bendrovės vadovas. Vyriausiojo buhalterio atsakomybės ribos organizuojant apskaitos tvarkymą
bei teikiant finansinę atskaitomybę nurodytos jo pareiginiuose nuostatuose.
2.1.6 Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų teisingumą
ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji apskaitos dokumentus.
2.1.7 Įvykiai, įvykę pasibaigus finansiniams metams, tačiau dar nepatvirtinus finansinės
atskaitomybės, tikslinami, atliekant koreguojančius įrašus (surašoma buhalterinė pažyma).
2.1.8 Turto ir nuosavybės sąskaitose, išaiškintos klaidos po metų rezultatų uždarymo ir
atskaitomybės patvirtinimo taisomos aptikimo laikotarpio finansinėje atskaitomybėje, koreguojant
klaidingus įrašus;
2.1.9 bendrovės apskaitos politika, galioja nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.
2.2 Apskaitos informacijos formavimas (metodiniai principai).
2.2.1 Ilgalaikis turtas. Bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius metus naudojamas ir ekonominę
naudą teikiantis turtas į įmonės sąnaudas įskaitomas jį nudėvint ir amortizuojant. Per 2019 m
įsigyta materialiojo turto už 0,00 Eur, nusidėvėjimas per 2019 m 1561,20 Eur.
2.2.2 Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro turtas, ilgiau kaip vienerius
metus teikiantis bendrovei ekonominę naudą. Bendrovėje tokiu turtu laikomas paruoštas detalusis
planas, kuris, manoma, kad bus reikalingas.
2.2.3 Ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė nei 145 Eur.
2.2.3.1 Bendrovė turimą ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruoja suskirstytą pagal paskirtį
šia tvarka:
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Transporto priemonės;
Įrengimai, įranga ir įrankiai;
Kompiuteriai ir kt. technika;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas;
Ilgalaikis materialus turtas finansinėje apskaitoje įvertintas faktine to turto įsigijimo verte.
2.2.3.2 finansinėje ir mokestinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo pradžia laikoma sekantis mėnuo po įsigijimo.
2.2.3.3 bendrovėje taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.
2.2.3.4 Trumpalaikis turtas užpajamuojamas to turto faktine savikaina. Bendrovėje naudojamas
nuolat apskaitomų atsargų būdas. Visos operacijos susijusios su atsargų judėjimu apskaitoje
registruojamos nuolat.
2.2.3.5 Perduotų naudojimui, medžiagų apskaitinė vertė turi būti pripažinta to laikotarpio, kuriuo
pripažįstamos atitinkamos pajamos, sąnaudomis.
2.2.4 Piniginis turtas. Bendrovės pinigai bankų nacionalinės valiutos sąskaitose ir kasose.
„Sąskaitos bankuose“ sąskaitoje banke yra gruodžio 31 d. 8158,30 Eur ir „Kasa“ sąskaitose,
kasoje gruodžio 31 d yra 298,40 Eur
2.2.5 Beviltiškos – tai skolos, kurios atitinka pelno mokesčio įstatymo 25 tsr. ir LR finansų
ministro 2002 02 12 įsakymu Nr. 40 patvirtintos Skolų beviltiškumo šioms skoloms susigrąžinti
įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos reikalavimus. Beviltiškų skolų neturime.
2.2.6 Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Tai bendrovės darbuotojams iš įmonės kasos ar
sąskaitų banke įvairioms išlaidoms (komandiruotėms, paslaugoms, pirkimams) apmokėti skirti
pinigai.
2.2.7 Per vienus metus gautinų sumų likutis finansinių metų pabaigoje sudaro 4725,01 Eur, iš jų:
1 lentelė. Gautinis sumos metų pabaigoje:

Įmonės pavadinimas

Suma, Eur

UAB „Klaipėdos AP“
UAB „Telšių AP“
UAB „Šilalęs AP“
UAB“Mažeikių AP“
UAB „Kautra“
UAB „Busturas“
UAB „Tolimojo keleivinio transporto
kompanija“
UAB „Vežeta“
UAB „Liuksota“
UAB „Deinestos kebabai“
UAB „Greitojo maisto tarnyba
Audrius Montvydas
UAB Giralus
Edvardas Zaleckis
Viso

163,35
103,46
0,00
39,93
110,72
0,00
56,27
1410,44
26,34
515,24
367,97
49,16
1780,48
101,65
4725,01

2.2.8 Sukauptas pajamas ir ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro 0,00 Eur
2.2.9 Sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių pajamas sudaro 1266 Eur. Bendrovėje
sukauptas ateinančio laikotarpio pajamas sudaro nuomininkų sumokėtas depozitas už 1 mėnesį
nuomos.
2.2.10 Pajamos. Bendrovės pajamas sudaro paslaugų pardavimo pajamos, tai įprastinės veiklos
pajamos, kurios per 2019 m. sudarė 35516,01 Eur.
2.2.11 Sąnaudos
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2.2.11.1 pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 22622,00 Eur,
2.2.11.2 bendrosios ir administracinės sąnaudos sudaro 11058,00 Eur
2.2.11.3 finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų nėra
Bendrovė perpardavė paslaugų - už 9835,53 Eur sumą, kuria sumažino patirtas sąnaudas.
Per 2019 m bendrovė uždirbo pelno po mokesčių 1420,00 Eur, liko gryno nepaskirstyto pelno
4833,00 Eur, kurį teiksime visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.
2.3 Apskaitos informacijos formavimas (techniniai principai)
2.3.1 Priemonių, naudojamų tvarkant apskaitą visuma:
Bendrovė vadovaujasi 2014-01-06 bendrovės direktoriaus patvirtintu sąskaitų planu.
Inventorizacija atliekama vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu
Nr.719 .
Bendrovėje taikomas kaupimo apskaitos principas. Pajamos apskaitoje pripažintos kai jos
uždirbtos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, rodomos apskaitoje pagal
kaupimo bei sąnaudų palyginimo principus.
PASTABOS
2 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.
(eurais)
Pavadinimas
Likutinė vertė praėjusių finansinių
metų pabaigoje
Isigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
Įsigyta turto
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Perrašyta iš vienos straipsnio į kitą + / (-)
Įsigijimo savikaina
Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
Įsigyta turto
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Perrašyta iš vienos straipsnio į kitą + / (-)
Perkainojimas finansinių metų
pabaigoje
Nusidėvėjimas (amortizacija)
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
Įsigyta turto
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Perrašyta iš vienos straipsnio į kitą + / (-)
Nusidėvėjimas (amortizacija)
finansinių metų pabaigoje
Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
Įsigyta turto
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Perrašyta iš vienos straipsnio į kitą + / (-)
Vertės sumažėjimas finansinių metų
pabaigoje
Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje

Že Pastatai ir
mė statiniai

18641

1369

17272

Mašinos ir
įrengimai

257

192

65

Transporto
priemonės

Kitas
materialusis
turtas

Iš viso
materialiojo
turto

Nematerialu
sis turtas

18898

7293

1561

17337

7293
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3 lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
(eurais)
Per tris
mėnesius
Mokesčiai
Su darbo užmokesčiu
susiję mokesčiai
Išankstiniai apmokėjimai
Kitos skolos tiekėjams
Atostogų rezervas

Po trijų mėnesių,
Po vienerių metų,
bet ne vėliau kaip
bet ne vėliau kaip
per vienerius metus per penkerius metus

Po penkerių
metų

1164,28
702,46

957,56
4125,70

4 lentelė: Skolos tiekėjams metų pabaigoje

Įmonės pavadinimas

Suma, Eur

Telia Lietuva AB
Klaipėdos energija AB
Klaipėdos vanduo AB
Energijos skistymo operatorius AB
INTER RAO Lietuva AB
Argus saugos tarnyba UAB
Toi-toi Lietuva UAB
Klaipėdos r. Gargždų vartotojų koopertayvas
Ekonovus UAB
Viso

22,82
238,83
30,29
216,54
287,68
51,24
78,65
13,36
18,15
957,56

5 lentelė. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis*.
Finansiniai
metai
Per metu apskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Įmonės suteiktos paskolos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Gautos paskolos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Neatlygintinai perduotas turtas
ir dovanos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Įmonės vardu suteiktų garantijų
sumos:

6660,00

Praėję finansiniai
metai

(eurais)
Likutis finansinių
metų pabaigoje

4805,65
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Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Kitos per metus apskaičiuotos
reikšmingos sumos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Kiti reikšmingi įsipareigojimai
įmonei:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Parduotas turtas:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per
metus

1

1

Įstatinio kapitalo dydis yra 24297,44 Eur, kurį sudaro 839 akcijos po 28,96 Eur.
.
6 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)

Kitos veiklos pajamos (sumos detalizuojamos):
Kitos veiklos sąnaudos (sumos detalizuojamos):

Finansiniai metai
-

Direktorius

Modestas Grumblys

Buhalterė

Vitalija Grakauskienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MODESTAS,GRUMBLYS
Data: 2020-03-16 14:24:49

(eurais))

Praėję finansiniai metai
-

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VITALIJA,GRAKAUSKIEN
Ė
Data: 2020-03-16 12:42:14
Vieta: Gargždai
Kontaktinė informacija:
860711848
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