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INFORMACIJA APIE GRUPĘ
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys parengtas už 2015 metų šešis mėnesius.
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Bendrovės pavadinimas

Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“

Kodas
Įstatinis kapitalas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninis paštas
Interneto svetainė

121922783
4 508 069,72 EUR
Savanorių pr. 178B, LT - 03154 Vilnius
(8~5) 252 57 00
(8~5) 231 11 30
info@vilniausbaldai.lt
www.vilniausbaldai.lt
Ribotos civilinės atsakomybės privatusis
juridinis asmuo
1993 m. vasario 9 d.; Vilniaus miesto
valdyba

Teisinė – organizacinė forma
Įregistravimo data ir vieta
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie bendrovę
Pagrindinės veiklos pobūdis

Juridinių asmenų registras
Baldų projektavimas, gamyba, pardavimas

Pagrindiniai duomenys apie dukterinę įmonę
Bendrovės pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Ari - Lux“

Kodas
Įstatinis kapitalas
AB „Vilniaus baldai“ dalis įmonėje
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninis paštas
Interneto svetainė
Teisinė – organizacinė forma

120989619
2 896 EUR
100 proc.
Savanorių pr. 178B, LT - 03154 Vilnius
(8~5) 252 57 44
(8~5) 252 57 44
aleksas.rimkus@ari-lux.lt
Uždaroji akcinė bendrovė
1991 m. spalio 28 d.; Vilniaus miesto
valdyba

Įregistravimo data ir vieta
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie bendrovę
Pagrindinės veiklos pobūdis

Juridinių asmenų registras
Fasavimo ir pakavimo veikla

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaitų rinkiniu bei dokumentais, kuriais
naudojantis jis buvo parengtas, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas
Su šiuo ataskaitų rinkiniu bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas, galima
susipažinti bendrovėje, Savanorių pr. 178B, Vilniuje. AB „Vilniaus baldai“ visuomenės
informavimo priemonės – AB „NASDAQ OMX Vilnius“, Centrinė reglamentuojamos informacijos
bazė.
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2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
Grupės 2014-12-31 finansinės ataskaitos yra patikrintos auditorių. 2015-06-30 ir 2014-06-30
finansinės ataskaitos neaudituotos.
1. FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA
Turtas
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialus turtas
Nematerialus turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Iš viso ilgalaikio turto
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos skolos
Terminuoti indėliai
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir jų ekvivalentai
Iš viso trumpalaikio turto
Iš viso turto
Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai
Kapitalas ir rezervai
Akcinis kapitalas
Įstatymų numatyti rezervai
Rezervas akcijų supirkimui
Nepaskirstytas pelnas
Iš viso kapitalo ir rezervų
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Dotacijos ir subsidijos
Atidėjiniai darbuotojų išmokoms
Finansinės skolos
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų
Trumpalaikiai įsiskolinimai
Finansinės skolos
Įsiskolinimai tiekėjams
Kiti įsiskolinimai
Iš viso trumpalaikių įsiskolinimų
Iš viso įsipareigojimų
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų

2015-06-30

2014-12-31

2014-06-30

13 272
29
75
13 376

13 907
38
67
14 012

14 507
41
48
14 596

8 007
4 990
90
1 257
124
14 468
27 844

4 540
4 542
182
442
1 096
10 802
24 814

5 186
4 386
476
1 038
3 497
14 583
29 179

4 508
450
6 423
11 381

4 502
450
4 783
9 735

4 502
450
2 730
7 682

36
595
977
1 608

595
3 584
4 179

481
65
546

5 758
6 081
3 016
14 855
16 463
27 844

5 146
3 583
2 171
10 900
15 079
24 814

12 614
5 862
2 475
20 951
21 497
29 179
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2. PELNO IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
2015 m.
2014 m.
I pusmetis,
I pusmetis,
baigiant
baigiant
birželio 30 d
birželio 30 d.
Pardavimo pajamos
32 596
29 402
Pardavimo savikaina
(29 058)
(25 210)
Bendrasis pelnas
3 538
4 192

2015 m.
II ketv.,
baigiant
birželio 30 d.
16 088
(14 319)
1 769

2014 m.
II ketv.,
baigiant
birželio 30 d.
14 077
(12 206)
1 871

Distribucijos sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Kitos veiklos pajamos grynąja verte
Veiklos pelnas

(559)
(1 129)
117
1 967

(426)
(871)
92
2 987

(298)
(543)
46
974

(207)
(437)
37
1 264

Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos pajamos grynąja
verte
Pelnas prieš apmokestinimą

4
(70)

1
(34)

3
(35)

0
(24)

(66)

(33)

(32)

(24)

1 901

2 954

942

1 240

(261)

(254)

(120)

(129)

1 640

2 700

822

1 111

Pelno mokestis
Grynasis ataskaitinio laikotarpio
pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Ataskaitinio laikotarpio
bendrosios pajamos iš viso

-

-

-

-

1 640

2 700

822

1 111

Priskirtina Bendrovės
akcininkams:
Grynasis pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Bendrosios pajamos iš viso

1 640
1 640

2 700
2 700

822
822

1 111
1 111

0,42

0,69

0,21

0,29

Pelnas akcijai, eurais
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3. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Akcinis
kapitalas
2013 m. gruodžio 31 d. likutis
Grynasis pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
Operacijos su savininkais
Paskelbti dividendai
Iš viso operacijų su savininkais
Rezervo akcijų supirkimui
atstatymas
2014 m. birželio 30 d. likutis
Grynasis pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
Operacijos su savininkais
Paskelbti dividendai
Iš viso operacijų su savininkais
2014 m. gruodžio 31 d. likutis
Grynasis pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
Operacijos su savininkais
Paskelbti dividendai
Iš viso operacijų su savininkais
Įstatinio kapitalo konvertavimo
rezultatas
2015 m. birželio 30 d. likutis

4 502

Įstatymų
numatytas
rezervas
450

Rezervas
akcijų
supirkimui
7 241

Nepaskirs
-tytas
pelnas
2 694

Iš viso
14 887

-

-

-

2 700
2 700

2 700
2 700

-

-

-

(9 905)
(9 905)

(9 905)
(9 905)

-

-

(7 241)

7 241

4 502

450

-

2 730

7 682

-

-

-

2 070
(17)
2 053

2 070
(17)
2 053

-

-

-

-

-

4 502

450

-

4 783

9 735

-

-

-

1 640
1 640

1 640
1 640

-

-

-

-

-

6

-

-

-

6

4 508

450

-

6 423

11 381
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4. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2015-06-30
Rezultatas po mokesčių
Koregavimai:
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Parduotas, nurašytas ir t. t. ilgalaikis turtas
(rezultatas)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)
Palūkanų (pajamos) sąnaudos
Atidėtasis pelno mokestis
Einamasis pelno mokestis
Kitos (pajamos) sąnaudos
Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos iki
pasikeitimų apyvartinėse lėšose
Pasikeitimas prekybos ir kitose gautinose sumose
Pasikeitimas atsargose
Pasikeitimas įsiskolinimuose tiekėjams ir kituose
įsiskolinimuose
Sumokėtas pelno mokestis
Grynųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos
Ilgalaikio turto (įsigijimas)
Ilgalaikio turto pardavimas / nurašymas
Gautos palūkanos
Gautos dotacijos
Pervedimas (į) iš terminuotus indėlius
Grynųjų pinigų srautai iš investicinės veiklos
(Suteiktos) / susigrąžintos paskolos
Gautos / (grąžintos paskolos)
(Sumokėtos) / gautos palūkanos
(Išmokėti) dividendai
Grynųjų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja
verte
Grynųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos,
investicinės veiklos ir finansavimo
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d.
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai birželio 30 d.

2014-06-30

1 640

2 700

897

816

(12)

1

54
(8)
269
105

28
(2)
256
18

2 945

3 817

(1 439)
(3 467)

(1 771)
(1 265)

3 339

1 959

1 378
(357)
15
1
36
(305)
(1 994)
(46)
(5)

2 740
(1 161)
(1 161)
10 992
(14)
(9 663)

(2 045)

1 315

(972)

2 894

1 096
124

603
3 497
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5. PASTABOS
PAAIŠKINIMAI
1 REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ IR PRAKTIKOS SANTRAUKA
Akcinė bendrovė AB „Vilniaus baldai“ (Bendrovė) yra listinguojama Bendrovė Lietuvoje.
Bendrovė gamina baldus. 2015 m. birželio 30 d. Grupėje dirbo 755 darbuotojai, Bendrovėje - 701
darbuotojai (2014 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 671 darbuotojai, Bendrovėje – 629).
Bendrovės akcijomis buvo prekiaujama oficialiajame vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ
OMX Vilnius“ sąraše.
Pagrindiniai apskaitos standartai
Šios finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės
standartais (TFAS), priimtais taikymui Europos Sąjungoje (toliau – ES). Šios finansinės ataskaitos
parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu.
Sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio parengimo pagrindas
2015 metų šešių mėnesių sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys
parengtas remiantis TAS 34 „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys neapima visų atskleidimų, reikalaujamų metinių finansinių
ataskaitų rinkinyje ir turėtų būti skaitomas kartu su Grupės ir Bendrovės 2014 m. gruodžio 31 d.
metinių finansinių ataskaitų rinkiniu.
Finansinėse ataskaitose skaičiai pateikiami tūkstančiais eurų. Ataskaitos yra parengtos, remiantis
istorine savikaina.
Rengdama finansinių ataskaitų rinkinį pagal TFAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus
prielaidoms, kurios įtakoja apskaitos principų taikymą bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusius skaičius. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine
patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma
išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių.
Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų.
Grupės ir Bendrovės apskaitos principai sutampa su praėjusiais metais naudotais apskaitos
principais.
Finansinių ataskaitų valiuta
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos
sudaromos sveiko euro tikslumu.
Litais išreikšti įmonės apskaitos duomenys, kurie buvo dienos prieš euro įvedimo dieną
pabaigoje, t.y. 2014 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, perskaičiuoti į eurus pagal neatšaukiamai
nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą, t.y. 1 EUR = 3,45280 LTL.
Dėl litais išreikštų turto ir įsipareigojimų likučių, pajamų ir sąnaudų perskaičiavimo į eurais
išreikštus turto ir įsipareigojimų likučius, pajamas ir sąnaudas susidarę skirtumai pripažįstami
ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.
Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno
(nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose.
Konsolidavimo principai
Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima AB „Vilniaus baldai“ ir jos dukterinę įmonę.
Paprastai įmonė yra kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50
procentų balsavimo teises suteikiančio akcinio kapitalo, ir / ar kai ji gali kontroliuoti finansinę ir
įprastinę veiklą ir taip gauti naudos iš šios įmonės veiklos.
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Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos pradedamos konsoliduoti nuo tos datos, kai Bendrovė
perima jų valdymo kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai Bendrovė praranda kontrolę.
Konsoliduojant buvo eliminuoti visi Grupės įmonių tarpusavio atsiskaitymai, likučiai bei
nerealizuotas tarpusavio sandorių pelnas ir nuostoliai.
Konsoliduotos finansinės ataskaitos yra parengtos taikant vienodus apskaitos principus
panašiems sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis. Dukterinės įmonės
finansinės ataskaitos yra to paties ataskaitinio laikotarpio kaip ir Bendrovės.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra
pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad Grupė ir Bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę
naudą ateityje ir, jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Po pradinio pripažinimo nematerialusis
turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės
sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai
proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką.
Programinė įranga
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos
nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei šios išlaidos nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis.
Programinė įranga yra amortizuojama per ne ilgesnį nei 3 metų laikotarpį.
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą iš turimų programinių
sistemų veiklos, yra pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai,
sąnaudomis.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir
įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose
yra eliminuojami, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelne (nuostolyje).
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo
mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba
perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam
materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos,
pelne (nuostolyje).
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo
tarnavimo laikotarpius:
Pastatai
10 - 66 metai
Mašinos ir įrengimai
6 - 10 metų
Transporto priemonės
5 - 10 metų
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2 - 6 metai.
Likutinės turto vertės ir naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas siekiant užtikrinti,
kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo
laikotarpį.
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei
kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol
statyba nėra baigta, ir turtas nepradėtas naudoti.
Skolinimosi išlaidos, tiesiogiai susijusios su turto, kuris nėra apskaitomas tikrąja verte ir kurio
parengimas naudojimui arba pardavimui ilgai trunka, įsigijimu, statyba ar gamyba,
kapitalizuojamos kaip to turto savikainos dalis.
11

Skolinimosi išlaidos kapitalizuojamos prie ilgalaikio turto tol, iki kol ilgalaikis turtas yra pilnai
paruoštas naudojimui ar pardavimui.
Grupė kapitalizuoja skolinimosi išlaidas, kurių būtų galima išvengti, jeigu nebūtų įsigyjamas
kriterijus tenkinantis turtas (tas, kurio parengimas naudojimui ar pardavimui užtrunka reikšmingą
dalį laiko). Skaičiuojant kapitalizuojamas skolinimosi išlaidas naudojama Grupės vidutinė
skolinimosi norma (su kriterijus tenkinančiu turtu susijusioms išlaidoms taikoma vidutinė svertinė
palūkanų norma), išskyrus lėšas, kurias skolinamasi būtent kriterijus tenkinančiam turtui įsigyti.
Pastaruoju atveju kapitalizuojamos tik faktinės skolinimosi išlaidos, atėmus investicines pajamas
iš laikino šių pasiskolintų lėšų investavimo.
Finansinis turtas
Finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte per pelną (nuostolį),
suteiktas paskolas ir gautinas sumas bei finansinį turtą, skirtą parduoti. Finansinio turto
priskyrimas priklauso nuo finansinio turto rūšies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo
metu.
Finansinis turtas apskaitoje atvaizduojamas sandorio sudarymo dieną, kai finansinio turto
pirkimas ar pardavimas vyksta pagal sutartį, kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo
atitinkamos rinkos nustatytu terminu. Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas yra įvertinamas
tikrąja verte, pridedant, tuo atveju jei investicijos apskaitytos ne tikrąja verte per pelną (nuostolį),
tiesiogines išlaidas, susijusias su sandoriu.
Grupės/ Bendrovės finansinis turtas apima pinigus, terminuotus indėlius, iš pirkėjų ir kitas
gautinas sumas bei paskolas, ir yra priskiriamas paskolų ir gautinų sumų grupei.
Finansinio turto apskaita po pirminio pripažinimo priklauso nuo to, kuriai grupei finansinis turtas
yra priskirtas, ir yra tokia:
Paskolos ir gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu
apskaičiuojamais mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra
apskaitomas amortizuota verte naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Pelnas arba
nuostoliai pripažįstami pelne (nuostolyje) tada, kai sumažėja tokio turto vertė ar jis yra
amortizuojamas. Paskolos ir gautinos sumos pradžioje pripažįstamos įsigijimo savikaina
(sumokėto atlygio tikrąja verte). Vėliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitomos įsigijimo
savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, o ilgalaikės gautinos sumos ir paskolos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimo
nuostolius.
Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus, kuomet jų
terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo finansinės padėties ataskaitos parengimo dienos.
Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto.
Apskaičiuotų palūkanų normos metodas
Apskaičiuotų palūkanų normos metodas – tai finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo
ir palūkanų pajamų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Apskaičiuotų palūkanų norma
– tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų srautus per numatytą
finansinio turto laikotarpį.
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės)
pripažinimas yra nutraukiamas, kai:
- baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;
- Grupė/ Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą
trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį per trumpą laiką; arba

12

