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Grant Thornton

An instinct for growth"

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB "Novus Asset Management" akcininkams

dėl finansinių ataskaitų

Išvada

Mes atlikome UAB "Novus Asset Management" toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2015 m.
gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų 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
aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės
nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos .
galiojančius teisės

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

ataskaitose

ir planuotume bei atliktume

auditą

taip, kad gautume

pakankamą užtikrinimą,

jog

finansinėse

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.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia UAB "Novus Asset
Management" 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus
ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę
apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, priimtais taikyti
Europos sąjungoje .

Išvada

dėl kitų teisinių

Be to, mes

ir

perskaitėme

priežiūros reikalavimų

toliau

pateiktą

UAB "Novus Asset Management" 2015 m. metinį pranešimą ir
informacijos neatitikimų UAB "Novus Asset Management"

nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės

2015 m.

finansinėms

ataskaitoms.

Auditorius, direktorius
Genadij Makušev
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162
2016 m. kovo 30 d.
Vilnius
Grant Thornton Baltic UAB
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001445
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UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

Imonės

Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Patvirtinta Vienintelio akcininko sprendimu
2016 m. kovo 30 d.

Nr. AS160330-01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 m. kovo 30 d.
(finansinės atskaitomybės

sudarymo diena)

Pastabos
Nr.

TURTAS
A. TURTAS
1. Pinigai, jų ekvivalentai ir lėšos bankuose
2. Prekybai laikomas finansinis turtas
3. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai
pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitOje
4. Parduoti laikomas finansinis turtas
5. Paskolos ir gautinos sumos
6. Iki termino laikomos investicijos
7. Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita
8. Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio
apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose
9. Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir
asocijuotąsias jmones
10. Materialusis turtas
11. Nemateriaiusis turtas
12. Mokesčių turtas
13. Kitas turtas
IS VISO TURTO

B. ISIPAREIGOJIMAI
1. Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai
2. Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai
pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje
3. Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai
4. Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita
5.
Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio
apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose
6. Atidėjiniai
7. Mokesčių įsipareigojimai
8. Kiti įsipareigojimai
9. IS VISO ISIPAREIGOJIMŲ
C.NUOSAVYBE
1. Kapitalas
2. Akcijų priedai
3. Kita nuosavybė
4. Sukauptos kitos bendrosios pajamos
5. Nepaskirstytasis pelnas
6. Perkainojimo rezervai
7. Kiti rezervai
8. (-) Supirktos nuosavos akcijos
9. IS VISO NUOSAVYBES
IS VISO NUOSAVYBES IR ISIPAREIGOJIMŲ
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra
Direktorius Rokas Toomsalu

finansiniai
metai

4.

21 417

7174

5.

-

27933

114555
26678

105539
8177

6.21.
7.

8.
8.

-

-

2395
160

720

-

9.
14.
Pastabos
Nr.

NUOSAVYBĖ IR ISIPAREIGOJIMAI

Praėję

Finansiniai
metai

-

4636
169841

2749
152292
Praėję

Finansiniai
metai

finansiniai
metai

-

-

-

519

10.
11.

1.153
7.802
8.955

911
1.914
3.344

17.

214.304

214.319

12.

-53.418

-65.371

14.

160.886
169.841

148.948
152.292

z/l?/ T

sudėtinė šių finansinių ataskaitų dali~

O~

-

/.d

par

Buhalteris
UAB "Royal Accounting" atstovas
Aurimas Kapočius
Patvirtinta
2016.03.30

~parašas)
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UAB "Novus Asset Management"
Imo nės kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius
Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Patvirtinta Vienintelio akcininko sprendimu
2016 m. kovo 30 d.
BENDRŲJŲ PAJAMŲ

Nr. AS160330-01

ATASKAITA

2016 m. kovo 30 d.
(finansinės atskaitomybės

sudarymo diena)

Praėję

Straipsniai
1. Palūkanų pajamos
2. (Palūkanų išlaidos)
3. Dividendų pajamos
4. Paslaugų ir komisinių pajamos
5. (Paslaugų ir komisinių išlaidos)
6. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir isipareigojimų,
nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažistami pelno (nuostolių)
ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma
7. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir
lisipareigojimų, grynoji suma
8. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir isipareigojimų, vertinamų
tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažistami pelno (nuostolių) ataskaitoje,
grynoji suma
9. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma
10. Valiutų keitimo kursų skirtumai [pelnas arba (-) nuostoliai], grynoji suma
11. Pelnas arba (-) nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo,
grynoji suma
12. Kitos veiklos pajamos
13. (Kitos veiklos išlaidos)
14. IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA
15. (Administracinės išlaidos)
16. (Nusidėvėjimas)
17. (Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)
18. (Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažistami
pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba (-) vertės

Pastabos Finansiniai
finansiniai
metai
Nr.
metai
1.306

15.

77.911

31.387

-

51

5.6.

9.031

4.640

2

16.

86.944
-74.236
-523

37.384
-40.734
-516

-

-

12.185
247
11.938

-3.866

atkūrimas)

i patronuojamąsias imones, bendrąsias imones ir
jmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)
20. (Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)
21. Neigiamas prestižas, pripažistamas pelno (nuostolių) ataskaitoje
22. Investicijų i patronuojamąsias imones, bendrąsias imones ir
asocijuotąsias imones pelno arba (-) nuostolių dalis
23. PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
24. (Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)
25. PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI
26. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS
27. LAIKOTARPIO BENDROSIOS PAJAMOS (SĄNAUDOS)
28. Pelnas (nuostoliai) ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis
vienai akcijai, eurais
19.

(Investicijų

asocijuotąsias

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra

sudėtinė šių finansinių ataskaitų

17.

18.

-3.866

-

-

11.938
1,61

-3.866
-0,52

dalis.

Direktorius Rokas Toomsalu
Buhalteris
UAB "Royal Accounting" atstovas
Aurimas Kapočius
Patvirtinta
2016.03.30
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UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

Imonės
Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Patvirtinta Vienintelio akcininko sprendimu
2016 m. kovo 30 d.

Nr. AS160330-01

NUOSAVO KAPITALO POKYČiŲ ATASKAITA
2016 m. kovo 30 d.
(finansinės atskaitomybės

Apmokėtas

Straipsnio pavadinimas

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

istatinis
kapitalas

sudarymo diena)

Rezervai
Tikrosios
Istatymo
numatytas
vertės
rezervas
rezervas

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

196.942

Grynasis pelnas (nuostoliai)
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

196.942

Bendrosios ataskaitinių metų
pajamos
Kitos bendrosios pajamos
(nuostoliai), atskaičius mokesčius
Bendrųjų pajamų (išlaidų)

-61.505

135.437

-67.996

-67.996

-61.505

135.437

-3.866

-3.866

iš viso

Istatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.

17.377

17.377

214.319

Grynasis pelnas (nuostoliai)
Bendrųjų pajamų ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos
I (nuostoliai), atskaičius mokesčius
Bendrųjų pajamų (išlaidų)

Iš viso

-15

-65.371

148.948

11.938

11.938

15

-

-53.418

160.886

iš viso

Įstatinio kapitalo didinimas
: (mažinimas)

Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.

60.000
214.304

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra

sudėtinė šių finansinių ataskaitų

dalis.

Direktorius Rokas Toomsalu

Buhalteris
UAB "Royal Accounting" atstovas
Aurimas Kapočius
Patvirtinta
2016.03.30
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UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

Įmonės
Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Patvirtinta Vienintelio akcininko sprendimu
2016 m. kovo 30 d. Nr. AS160330-01
PINIGŲ SRAUTŲ

ATASKAITA

2016 m. kovo 30 d.
(finansinės atskaitomybės

sudarymo diena)

Pastabos
Nr.

Straipsniai

Finansiniai
metai

Praėję

finansiniai
metai

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
1.1. Gauta komisinių
1.2. Sumokėta komisinių
1.4. Sumokėta už kitas paslaugas
1.5. Pinigų išmokos darbuotojams
1.6. Sumokėta mokesčių
Grynieji pagrindinės veiklos

62.687
-159
-38.071

pinigų

-21.779
-13.510
-10.832

srautai

24.903
-188
-25.341
-9.494
-5.404
-15.524

2. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

-

2.1 . Įsigyta vertybinių popierių
2.2 . Perleista vertybinių popieri ų
2.3. Gauta palūkanų
2.4. Įsigy ta ilgalaikio turto (išskyrus vertybinius popierius)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
3. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
3.1. Išleista akcijų
3.2. Sumokėta palūkanų
Grynieji finansinės veiklos
4.

Valiutų kursų

pasikeitimo

5.
5.

26.645
1.306
-2.357
25.594

8.

12.
21 .
pinigų

srautai

įtaka grynųjų pinigų

-126.952
58.000
6.743
-282
-62.491

-

17.377

-519
-519

17377

14.243

-60.638

7.174

67.812

21.417

7.174

-

ir pinigų

ekvivalentų likučiui

5. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS
(SUMAŽĖJIMAS)
6. PINIG~IIR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO
PRADZIOJE
7. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO
PABAIGOJE

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra

sudėtinė šių finansinių ataskaitų

dalis.

Direktorius Rokas Toomsalu

Buhalteris
UAB "Royal Accounting" atstovas
Aurimas Kapočius
Patvirtinta
2016.03.30
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UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 3514, Vilnius

Įmonės
Finansinės

ataskaitos už metus, pasi baigusi us 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Patvirtinta Vienintelio akcininko sprendimu
2016 m. kovo 30 d. Nr. AS160330-01

AiŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2014 M. GRUODŽiO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
2016 m. kovo 30 d.
(finansinės atskaitomybės

1.

sudarymo diena)

Bendroji dalis

Įregistravimo

data

UAB "Novus Asset Management" (toliau - Bendrovė) įregistruota 2011 m. gegužės mėn. 31 d. Įmonės kodas 302633413. Valdymo įmonės veiklos licencija išduota 2011 m. lapkričio 10 d. Buveinės adresas yra Tilto g. 35/4,
Vilnius, Lietuva.
Finansiniai metai
Bendrovės

finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Bendrovės

veikla

Bendrovės veiklos pobūdis - kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius poplenus subjektų
valdymas, kitų asmenų finansinių priemonių portfelių valdymas, konsultavimas investavimo į finansines priemones
klausimais.
2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė valdė 1 investicinį fondą, kurį sudaro 2 subfondai .
Įstatinio

kapitalo pakitimai

2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininku buvo vienas fizinis asmuo. 2013 m. įstatinis kapitalas
padidintas nuo 550.000 Lt iki 680.000 Lt. 2014 m. įstatinis kapitalas padidintas nuo 680.000 Lt iki 740.000 Lt.
Bendrovės išleistų akcijų, kurios sudaro įstatinį kapitalą, skaičius per 2015 m. ir 2014 m. nesikeitė. Įmonės akcinį
kapitalą 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 7.400 akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Įmonės
akcinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 214.304 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.
Darbuotojų skaičius

2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d.

Bendrovėje

dirbo 3 darbuotojai.

Remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, vadovybė parengė metines finansines ataskaitas ir
jos turi būti patvirtintos vienintelio akcininko sprendimu. Akcininkas turi teisę patvirtinti arba nepatvirtinti bei
reikalauti parengti naujas finansines ataskaitas
2.

Veiklos

tęstinumas

Finansinės

ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad įmonė neturi ketinimų ar poreikio likviduotis arba
reikšmingai sumažinti savo veiklos apimtį. 2015 m. gruodžio 31 d. kapitalo pakankamumo rodiklis tenkinta
Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimus.
3.

Reikšmingi apskaitos principai

3.1.

Finansinių ataskaitų

parengimo pagrindas

Finansinės

ataskaitos yra parengtos pirmą kartą taikant Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, o
perėjimo prie TFAS data yra 2012 m. sausio 1 d. Šios ataskaitos parengtos įsigijimo savikainos principu, išskyrus
finansinį turtą, kuris yra apskaitomas tikrąja verte, kaip paaiškinta apskaitos politikoje žemiau.
Sumos
metais.

finansinėse

Naujų

irI ar pakeistų TFAS ir
taikymas

ataskaitose atvaizduotos Eurais. Finansiniai ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais
Tarptautinės

finansinės

atskaitomybės

aiškinimo komiteto (TFAAK)

išaiškinimų

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovė taikė šiuos naujus ir pakeistus TFAS ir Tarptautinio
aiškinimo komiteto (toliau - TFAAK (IFRIC) išaiškinimus:
39-asis TAS

"Finansinės priemonės .

finansinės atskaitomybės

Pripažinimas ir vertinimas";
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UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

Įmonės

Finansinės

ataska itos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

3. Reikšmingi apskaitos principai

(tęsinys)

Šių pakeitimų taikymas turėjo itakos apskaitos politikai, bet neturėjo itakos finansinei būklei ar Bendrovės veiklai .

Kiti toliau išvardintų TFAS pakeitimai ir išaiškinimai
ar rezultatams:

neturėjo

itakos

Bendrovės

apskaitos politikai, finansinei

būklei

16-asis TAS "Nekilnojamasis turtas , iranga ir irengimai"
19-asis TAS "Išmokos darbuotojams"
24-asis TAS

"Susijusių šalių

37-asis TAS

"Atidėjiniai, neapibrėžtieji

atskleidimas"
isipareigojimai ir

neapibrėžtasis

turtas"

38-asis TAS "Nematerialusis turtas"
40-asis TAS "Investicinis turtas"
2-asis TFAS

"Mokėjimas

akcijomis"

3-iasis TFAS "Verslo jungimai"
8-asis TFAS "Veiklos segmentai"
13-asis TFAS "Tikrosios

vertės

TFAAK 21-asis aiškinimas
Patvirtinti, bet dar

neisigalioję

nustatymas"

"Mokesčiai"

standartai:

Šiuo metu Bendrovė vertina itaką sandoriams, likučiams bei informacijai, atskleidžiamai finansinėse ataskaitose,
atsižvelgiant i sekančius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus privalomus taikyti Europos Sąjungoje
ataskaitiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau:
1-asis TAS "Finansinių ataskaitų pateikimas"
Standarto pataisos parengtos pagal 16-ojo TAS ir 41-ojo TAS pataisas siekiant užtikrinti tarptautinių apskaitos
ataskaitoje turi būti pateiktos eilučių sumos susijusios su biologiniu
turtu, kuriam taikomas 41-asis TAS "Žemės ūkis" . Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų,
prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
standartų nuoseklumą. Finansinės būklės

Visą finansinių ataskaitų rinkini sudaro: a) finansinės būklės ataskaita; b) pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų
ataskaita; c) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; d) pinigų srautų ataskaita; e) aiškinamasis raštas ea) praėjusio
laikotarpio lyginamoji informacija ir f) praėjusio laikotarpio pradžios finansinės būklės ataskaita, kai ūkio subjektas
taiko apskaitos politiką retrospektyviai arba atlieka retrospektyvų savo finansinių ataskaitų straipsnių taisymą.
Reikšmingumo ir ataskaitų eilučių sujungimo nuostatos numato, kad ūkio subjektas turi atskirai pateikti kiekvieną
reikšmingą panašių duomenų grupę . Ūkio subjektas turi atskirai pateikti nepanašaus pobūdžio arba paskirties
duomenis, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra nereikšmingi. Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo
finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
16-asis TAS "Nekilnojamasis turtas, iranga ir irengimai"

Šis standartas netaikomas su žemės ūkio veikla susijusiam biologiniam turtui, išskyrus derlinius augalus (žr. 41ąji TAS "Žemės ūkis"). Šis standartas taikomas derliniams augalams, tačiau netaikomas ant derlinių augalų
augančiai

produkcijai. Derliniai augalai apskaitomi tokiu pačiu būdu kaip savos gamybos nekilnojamojo turto,
irengimų objektai prieš tai, kai jie yra tokioje vietoje ir tokios būklės , kokia būtina jiems naudoti
vadovybės numatytu būdu . Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016
m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

irangos ir

Nustatant turto naudingo tarnavimo laiką, turi būti apsvarstytas techninis arba komercinis senėjimas dėl gamybos
pasikeitimo ar tobulėjimo , dėl prekių ar paslaugų, susijusių su to turto naudojimu, paklausos rinkoje pasikeitimo.
Ateityje tikėtinas prekės, kuri buvo pagaminta naudojant turtą, pardavimo kainos sumažėjimas galėtų rodyti
tikėtiną technini arba komercini turto senėjimą, kuris, savo ruožtu, gali rodyti turto teikiamos būsimos ekonominės
naudos sumažėjimą. Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m.
sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
17-asis TAS "Nuoma"
Standarto pataisos parengtos pagal 16-ojo TAS ir 41-ojo TAS pataisas siekiant užtikrinti tarptautinių apskaitos
standartų nuoseklumą. Standartas neturi būti taikomas kaip vertinimo pagrindas biologiniam turtui, kuriam
taikomas 41-asis TAS "Žemės ūkis" ir kuri laiko nuomininkai pagal finansinės nuomos sutartis, bei biologiniam
turtui, kuriam taikomas 41-asis TAS "Žemės ūkis" ir kuri nuomotojai teikia pagal veiklos nuomos sutartis. Pataisa
taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
19-asis TAS "Išmokos darbuotojams"
Diskonto norma, taikoma išmokų , mokamų pasibaigus tarnybos laikui , isipareigojimams (ir finansuojamiems, ir
nefinansuojamiems) turi būti nustatoma remiantis rinkos pajamomis iš aukštos kokybės imonių obligacijų
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Kai naudojamos valiutos, kurioms nėra didelės tokių aukštos kokybės imonių
obligacijų rinkos, remiamasi rinkos pajamomis (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) iš Vyriausybės obligacijų,
išreikštų ta valiuta . Įmonių obligacijų ar Vyriausybės obligacijų valiuta ir terminas turi atitikti išmokų, mokamų
pasibaigus tarnybos laikui, isipareigojimų valiutą ir terminą. Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo
finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau , pradžios.

9

UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

!monės

F inansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

3. Reikšmingi apskaitos principai

(tęsinys)

23-iasis TAS "Skolinimosi išlaidos"
Standarto pataisos parengtos pagal 16-ojo TAS ir 41-ojo TAS pata isas siekiant užtikrinti

tarptautin i ų

apskaitos

standartų nuosek l umą. Okio subjektas neturi taikyti standarto skolinimosi išlaidoms, tiesiogiai priskirtinoms prie
šių objektų įs i gijimo ,

statybos ar gamybos

įskaitant

ilgo parengimo

turtą,

vertinama

t i krąja

verte, pavyzdžiu i,

b i olog i nį turtą, kuriam taikomas 41 -asis TAS "Žemės ūkis" . Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo p i rmų savo
finans i n i ų metų, prasidedančių

27-asis TAS "Atskiros

2016 m. sausio 1 d. arba

finansi n ės

vėliau,

pradžios.

ataskaitos"

Kai ūkio subjektas rengia atskiras finansines ataskaitas, investicijas į patronuojamąsias įmones, bendras įmones
ir asocijuotąsias įmones jis turi apskaityti: a) savikaina; b) paga l 9-ąjį TFAS arba c) taikydamas nuosavybės
metodą, kaip aprašyta 28-ajame TAS . Okio subjektas toki ą pačią apskaitos tvarką turi taikyti kiekvienos rūšies
investicijoms. Kai investicijos, apskaitomos savikaina arba taikant nuosavybės metodą, yra priskiriamos prie sk i rtų
parduoti arba paskirstyti, jos apskaitomos pagal 5- ąjį TFAS "Ilgalaikis turtas , skirtas parduoti, ir nutraukta veikla".
Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansin i ų metų, p rasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau,
pradžios.
28-asis TAS "Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones"
Standarto pataisos parengtos pagal 27-ojo TAS pataisas siekiant užtikrinti tarptautinių apskaitos standartų
nuosek l umą. Jei ūkio subjekto nuosavybės dalis asocijuotojoje ar bendroje įmonėje sumažinama, bet investicija ir
toliau atitinkamai klasifikuojama kaip investicija į asocijuotąją įmonę ar bendrą įmonę, ūkio subjektas turi
pergrupuoti į pelną ar nuostolius tik proporcingą anksčiau kitose bendrosiose pajamose pripažinto pelno arba
nuostolių da lį, susijusią su tuo nuosavybės dalies sumažinimu, jei perleidžiant susijusį turtą arba įs i pareigoj i mus
tą pelną arba nuostolius būtų reikalaujama pergrupuoti į pelną arba nuostolius. Pata isa ta ikoma ne vė l iau kaip
nuo p i rmų savo finansinių metų, prasidedanč i ų 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
34-as is TAS

"Tarpinė finansinė atskaitomybė"

ir sandori ų atskleidimo, ūkio subjektas turi pateikti papildomą informaciją savo tarp i n i ų finansinių
aiškinamajame rašte arba kitur tarpinėje finansinėje ataskaitoje. Papildoma atskleisti na informacija arba
pateikiama tarpinėse finansinėse ataskaitose, arba įtrauk i ama pagal kryžminę nuorodą iš tarp i nių finans i n i ų
ataskaitų į kurią nors kitą ataskaitą (pavyzdžiui, į vadovybės pastabas ar rizikos ataska itą) , kuri yra prieinama
finansinių ataska itų vartotojams tokiomis pat sąlygomis ir tuo pat metu kaip ir tarpinės finansinės ataskaitos.
Pataisa taikoma ne vė l iau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vė l iau ,
pradžios.
36-asis TAS "Turto vertės sumažėjimas"
Standarto pataisos parengtos pagal 16-ojo TAS ir 41-ojo TAS pataisas siekiant užtikrinti tarptautinių apskaitos
standartų nuoseklumą. Standartas turi būti taikomas apskaitant viso turto vertės sumažėjimą, išskyrus biologin io
turto , susijusio su žemės ūkio veikla, kuriam taikomas 41-asis TAS "Žemės ūk is" ir kuris vertinamas tikrąja verte
atėmus perleidimo išlaidas. Pataisa taikoma ne vė l iau kaip nuo pi rmų savo finansinių metų , prasidedanči ų 2016
m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
38-asis TAS "Nematerialusis turtas"
Dėl techno l og ijų spartaus keitimosi kompiuterių programos ir kitas nematerialusis turtas technologiškai sensta.
Todėl t i kėtina, kad jo naudingo tarnavimo laikas bus trumpas. Ateityje tikėtinas prekės, kuri buvo pagaminta
naudojant nematerialųjį turtą, pardavimo kainos sumažėjimas galėtų rodyti tikėtiną techno l og i nį arba komercinį
turto senėjimą, kuris, savo ruožtu, gali rodyti turto teikiamos būsimos ekonom i nės naudos sumažėjimą. Taikomas
amortizacijos metodas turi atspindėt i būdą, kuriuo ūkio subjektas numato suvartoti turto būs i mą ekonominę
naudą. Jei tokio būdo patikimai nustatyti neįmanoma, turi būti taikomas tiesiogiai proporcingas metodas.
Egzistuoja nug i nčijama prezumpcija, kad amortizacijos metodas, grindžiamas pajamomis, gaunamomis iš veiklos ,
kuri apima naudojimąsi nematerialiuoju turtu, yra netinkamas. Pajamos, gaunamos iš veiklos, kuri apima
nematerialiojo turto naudojimą, paprastai atspindi veiksn ius, kurie nėra tiesiogiai susiję su nematerialiojo turto
teikiamos ekonominės naudos suvartojimu. Ši prezumpcijos gali būti nepaisoma tik išimtinėmis apl i nkybėmis .
Pataisa taikoma ne vė l iau kaip nuo pirmų savo finansin i ų metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau,
pradžios.
40-asis TAS "Investicinis turtas"
Be

svarbių įvykių

ataskaitų

Standarto pataisos parengtos pagal 16-ojo TAS ir 41 -ojo TAS pataisas siekiant užtikrinti tarptautin i ų apskaitos
Standartas netaikomas biologiniam turtui, susijusiam su žemės ūkio veikla. Investicinio
turto paskirtis - gauti pajamų iš nuomos arba padidinti turto vertę, arba abu šie tikslai kartu. Dėl to iš investicinio
turto gaunami pin i gų srautai iš esmės nepriklauso nuo ūkio subjektui priklausančio kito turto. Tuo investicinis
turtas skiriasi nuo savininko reikmėms naudojamo turto. Gaminant ar tiekiant prekes arba teikiant paslaugas (arba
turtą naudojant administracin iams tikslams), sukuriami pinigų srauta i, priskirtin i ne tik tam turtui , bet ir kitam
gamybos ar tiekimo procese arba paslaugoms teikti naudojamam turtui . Savininko reikmėms naudojamam turtui
ta ikomas 16-asis TAS. Pataisa ta ikoma ne vėl i au kaip nuo pirm ų savo finansinių metų , prasidedančių 2016 m.
sausio 1 d. arba vėliau , pradžios.
standartų nuoseklumą.
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Imonės
F i nansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais , jeigu nenu rody ta kitaip)

3. Reikšmingi apskaitos principai

(tęsinys)

41-asis TAS "Žemės ūkis"
Standartas turi būti taikomas registruojant apskaitoje toliau nurodytą turtą, kai jis yra susijęs su žemės ūkio veikla:
a) biologinį turtą, išskyrus derlinius augalus, b) žemės ūkio produkciją derliaus nuėmimo metu ir c) valstybės
dotacijas. Standartas netaikomas po derliaus nuėmimo perdirbamai žemės ūkio produkcijai, pavyzdžiui, kai
vyndarys perdirba savo išaugintas vynuoges į vyną. Vartojamasis biologinis turtas yra turtas, išaugintas kaip
žemės ūkio produkcija arba parduodamas kaip biologinis turtas. Atsinaujinantis biologinis turtas yra kitas nei
vartojamasis biologinis turtas (pavyzdžiui, gyvuliai, duodantys pieno, ir vaismedžiai, nuo kurių nuskinami vaisiai).
Atsinaujinantis biologinis turtas yra ne žemės ūkio produkcija, o greičiau turtas, laikomas tam, kad duotų
produkciją. Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų , prasidedančių 2016 m. sausio 1 d.
arba vėliau , pradžios.
1-asis TFAS "Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą"
Standarto pataisos parengtos pagal 11-ojo TAS pataisą siekiant užtikrinti tarptautinių apskaitos standartų
nuoseklumą. Išimtis ankstesniems verslo jungimams, susijusios su TFAS taikymu pirmą kartą, taip pat taikoma
anksčiau įsigytoms investicijoms į asocijuotųjų įmonių dalį bendrosiose įmonėse ir į dalį bendroje veikloje, kurioje
bendrosios veiklos vykdymas sudaro verslą , kaip apibrėžta 3-iajame TFAS. Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo
pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
Standarto pataisos parengtos pagal 27-ojo TAS pataisą siekiant užtikrinti ta rptautinių apskaitos standartų
nuoseklumą. Kai ūkio subjektas rengia atskiras finansines ataskaitas, 27-ajame TAS reikalaujama , kad savo
investicijas į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones jis apskaitytų: a) savikaina; b)
pagal 9-ąjį TFAS arba c) taikydamas nuosavybės metodą, kaip aprašyta 28-ajame TAS. Pataisa taikoma ne
vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
5-asis TFAS "Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla"
Jeigu ūkio subjektas priskyrė turtą (ar perleidžiamą grupę) prie skirto parduoti arba skirto paskirstyti savininkams
turto, tačiau 7-9 straipsnių kriterijai (dėl skirto parduoti turto) arba 12A straipsnio kriterijai (dėl skirto paskirstyti
savininkams turto) nebetenkinami, jis privalo nebepriskirti tokio turto (ar perleidžiamos grupės) prie skirto parduoti
ar paskirstyti savininkams (atitinkamai) . Okio subjektas ilgalaikį turtą (arba perleidžiamą grupę), kuris
nebepriskiriamas prie skirto parduoti arba skirto paskirstyti savininkams (arba išbraukiamas iš perleidžiamos
grupės, laikytos skirta parduoti arba paskirstyti savininkams), vertina mažesniąja iš šių verčių : a) balansine verte
prieš tai, kai turtas (ar perleidžiama grupė) buvo priskirtas prie skirto parduoti arba paskirstyti savininkams,
pakoreguota dėl bet kokio nusidėvėjimo, amortizacijos ar perkainojimų, kurie būtų buvę pripažinti, jeigu turtas (ar
perleidžiama grupė) nebūtų priskirtas prie skirto parduoti arba paskirstyti savininkams; b) atsiperkamąja verte
kiekvieną datą, kada dar kartą nusprendžiama jo neparduoti arba nepaskirstyti . Pataisa taikoma ne vėliau kaip
nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau , pradžios.
7-asis TFAS "Finansinės priemonės. Atskleidimas"
Okio subjektas toliau nekontroliuoja perduoto finansinio turto, jei pagal perdavimo sąlygas ūkio subjektas neišlaiko
su perduotu finansiniu turtu susijusių sutartinių teisių ar prievolių ir neįgyja naujų su perduotu finansiniu turtu
susijusių sutartinių teisių ar prievolių . Okio subjektas toliau nekontroliuoja perduoto finansinio turto, jei jis nėra
suinteresuotas būsimais perduoto finansinio turto rezultatais ir jokiomis aplinkybėmis nėra įpareigotas ateityje
atlikti su perduotu finansiniu turtu susijusius mokėjimus. Sąvoka "mokėjimas" šiame kontekste neapima perduoto
finansinio turto pinigų srautų, kuriuos ūkio subjektas gauna ir kuriuos privalo pervesti gavėjui . Visos įmonės 1
straipsnyje nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų , prasidedančių 2016 m. sausio
1 d. arba vėliau, pradžios.

jokių

Sekanti standarto pataisa parengta pagal 1-ojo TAS pataisas siekiant užtikrinti tarptautinių apskaitos standartų
nuoseklumą. Okio subjektas atskleidžia informaciją apie svarbias apskaitos politikos priemones, įskaitant
finansinėms ataskaitoms rengti taikomą vertinimo pagrindą (ar pagrindus) ir kitą taikomą apskaitos politiką,
svarbią finansinių ataskaitų supratimui. Pataisa taikoma ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų,
prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
11-asis TFAS "Jungtinė veikla"
Kai ūkio subjektas įsigyja dalį bendroje veikloje, kurioje bendros veiklos vykdymas sudaro verslą, kaip apibrėžta
3-iajame TFAS , jis taiko , priklausomai nuo jo turimos dalies pagal 20 straipsnį, visus 3-iojo TFAS ir kitų TFAS
verslo jungimų apskaitos principus, kurie neprieštarauja šio TFAS nurodymams, ir atskleidžia pagal tuos TFAS
reikalaujamą informaciją, susijusią su verslo jungimais.
Bendros veiklos vykdytojas gali padidinti savo dalį
bendroje veikloje, kurioje bendros veiklos vykdymas sudaro verslą, kaip apibrėžta 3-iajame TFAS, įsigydamas
papildomą bendros veiklos dalį . Tokiais atvejais anksčiau turėtos bendros veiklos dalys nėra pakartotinai
vertinamos, jei bendros veiklos vykdytojas išlaiko bendrą kontrolę . Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas
taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau , pradžios.
Esamų standartų, priimtų taikymui Europos Sąjungoje, daroma nuorodų i 9-ąji TFAS, kurio šiuo metu negalima
taikyti, nes 9-asis TFAS dar nėra priimtas Europos Sąjungoje. Todėl visas nuorodas i 9-ąji TFAS reikėtų laikyti
nuorodomis i 39-ąji TAS " Finansinės priemonės . Pripažinimas ir vertinimas ".
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3. Reikšmingi apskaitos principai
Tarptautinių

apskaitos

standartų

(tęsinys)

valdybos priimti standartai ir išaiškinimai, laukiantys ES patvirtinimo:

9-asis TFAS "Finansinės priemonės" ;
14-asis TFAS "Įstatymais numatytos atidėjimo sąskaitos";
15-asis TF AS "Pajamos pagal sutartis su klientais";
16-asis TFAS "Nuoma" (paskelbta 2016-01-13);
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pataisos (2012-2014 m.);
10-ojo TFAS pataisos "Konsoliduotos finansinės ataskaitos", 12-ojo TFAS "Informacijos apie dalis
kituose ūkio subjektuose atskleidimas" ir 28-ojo TAS pataisos "Investicijos i asocijuotąsias imones ir
bendras imones: investiciniai ūkio subjektai: konsolidavimo reikalavimo išimties taikymas";
10-ojo TFAS pataisos "Konsoliduotos finansinės ataskaitos" ir 28-ojo TAS pataisos "Investicijos i
asocijuotąsias imones: turto pardavimas arba apsikeitimas tarp investuotojo ir jo asocijuotos ar bendro
kapitalo imonės";
12-ojo TAS "Pelno mokesčiai" pataisa "Atidėtojo mokesčio turto pripažinimas nerealizuotų nuostolių
pagrindui" (paskelbta 2016-01-19);
7-asis TF AS "Finansinės priemonės. Atskleidimas" pataisa "Atskleidimų iniciatyva" (paskelbta 2016-0129);
Naujas
Naujas
Naujas
Naujas

standartas
standartas
standartas
standartas

Tikimasi, kad minimi

standartų

būsimoms Įmonės finansinėms
finansinių priemonių

pakeitimai ir interpretacijos, taikant juos pirmą kartą, neturės esminės itakos
ataskaitoms, tačiau pirmą kartą pritaikius 9-ąji TFAS turtas bus priskirtas pakeistai

kategorijai.

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas isigijimo verte atėmus sukauptą
sumažėjimo nuostoli.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
materialiajam turtui taikomos šios nusidėvėjimo normos:
kompiuterinė

iranga

baldai
kitas turtas

nusidėvėjimą
proporcingą

ir

ivertintą vertės

metodą.

Ilgalaikiam

3 metai;
6 metai;
4 metai.

Turto likutinė vertė, naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo skaičiavimo metodai yra reguliariai peržiūrimi ir , jei
reikia, pritaikomi kiekvienų finansinių metų pabaigoje, kad jie atitiktų numatomą materialiojo turto ekonominę
naudą.

Ilgalaikis materialus turtas yra nurašomas ji pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios
naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto nurašymo (apskaičiuojamas kaip
grynųjų pardavimo pajamų ir apskaitinės turto vertės skirtumas), yra itraukiami i tų metų pelno (nuostolių)
ataskaitą, kuriais turtas nurašomas.
ekonominės

3.3. Ilgalaikis nemateriaius turtas.
Bendrovės nemateriaius turtas apima programinę irangą.
Nematerialusis turtas apskaitomas isigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo nuostolių
suma. Yra laikoma, jog nematerialusis turtas turi ribotą naudojimo trukmę. Nematerialusis turtas yra
amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką.
Bendrovė
metų

savo veikloje naudoja
amortizacijos periodą.

programinę irangą, priskiriamą

nematerialiajam turtui, kuriai yra

nustačiusi

3

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos tame ataskaitiniame laikotarpyje,
kuriame jos buvo patirtos, sąnaudoms . Nematerialiojo turto nuvertėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami
Bendrovės kitos veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųji turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos
dalyje, parodomas sandorio rezultatas .
3.4. Nefinansinio turto

vertės sumažėjimas

Finansinių ataskaitų rengimo dieną Bendrovė nustato, ar yra požymių, kad turto vertė gali būti sumažėjusi . Jei
tokie požymiai egzistuoja, arba jei yra reikalinga kartą metuose tikrinti, ar turto vertė nėra sumažėjusi , Bendrovė
apskaičiuoja tokio turto atsi perkamąją vertę. Kai apskaitinė vertė viršija atsi perkamąją vertę, turto vertė yra
sumažėjusi, ji yra sumažinama iki atsiperkamosios vertės . Reikšmingas vertės sumažėjimas pripažistamas pelno
(nuostolių) ataskaitoje.

Kiekvienos ataskaitos sudarymo metu vertinama , ar buvo požymių, kad anksčiau pripažintas turto vertės
nuostolis daugiau nebeegzistuoja arba sumažėjo. Jei tokie požymiai egzistuoja, Bendrovė ivertina
atstatomą sumą. Anksčiau pripažintas vertės sumažėjimas yra atstatomas tik tuo atveju, kai pasikeitė ivertinimai,
naudoti nustatyti atsiperkamajai vertei, lyginant su paskutiniu vertės sumažėjimo pripažinimo momentu. Šiuo
atveju apskaitinė turto vertė yra padidinama iki atsi perkamosios vertės. Ši padidinta vertė negali būti didesnė už
tokią apskaitinę turto vertę (ivertinus nusidėvėjimą), kuri būtų buvusi, jei praeityje niekada nebūtų pripažintas
vertės sumažėjimas. Vertės sumažėjimo atstatymas yra pripažistamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
sumažėjimo

12

UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

!monės
Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

3.5. Investicijos ir kitas finansinis turtas
Pagal 39 TAS finansinis turtas yra skirstomas Į finansinĮ turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitomą tikrąją
verte, suteiktas paskolas ir gautinas sumas, finansinĮ turtą, laikomą iki išpirkimo termino, finansinĮ turtą galimam
pardavimui ar išvestines finansines priemones, priskiriamas efektyviems apsidraudimo instrumentams, jei jos
atitinka reikalavimus. Iš pradžių finansinis turtas yra apskaitomas Įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo
tikrajai vertei, Įtraukiant sandorio sudarymo sąnaudas (išskyrus finansinĮ turtą, vertinamą tikrąja verte pelno
(nuostolių) ataskaitoje). Finansinio turto kategorija yra nustatoma turto Įsigijimo metu, r , kai leidžiama ir yra
būtina, peržiūrima kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Visi finansinio turto pirkimai ir pardavimai yra pripažĮstami
atsiskaitymo dieną tada, kuri yra kai Bendrovė Įsipareigoja pirkti arba parduoti turtą. Bendrovės finansinĮ turtą
sudaro gautinos sumos ir finansinis turtas laikomas iki išpirkimo. Per ataskaitinĮ laikotarpĮ didžiausią Įtaką
finansiniams rezultatams turėjo turtas, laikomas iki išpirkimo.
Paskolos ir gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais
mokėjimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Po pirminio pripažinimo paskolos ir gauti nos sumos vėliau yra
apskaitomos amortizuota verte, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą atimant visus vertės sumažėjimus.
Amortizuota vertė yra apskaičiuojama Įskaitant visas Įsigijimo nuolaidas ar priedus ir apima mokesčius,
neatskiriamus nuo efektyvios palūkanų normos ir sandorio kainos. Trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos
Įvertinus jų vertės sumažėjimą. Pelnas arba nuostoliai pripažĮstami pelno (nuostolių) ataskaitoje tada, kai toks
turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas.
Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino

lki išpirkimo dienos laikomas ne išvestinis finansinis turtas, kuris turi nustatytus mokėjimus ir nustatytą išpirkimo
yra klasifikuojamas kaip iki išpirkimo dienos laikomos investicijos, jei Bendrovė ketina ir gali laikyti šią
investiciją iki išpirkimo dienos. Po pirminio nustatymo iki išpirkimo laikomos investicijos yra apskaitomos
amortizuota verte . Ši vertė yra skaičiuojama iš Įsigijimo savikainos atėmus pagrindinės sumos grąžinimus,
pridėjus arba atėmus sukauptą amortizaciją, kuri apskaičiuojama naudojant efektyvios palūkanų normos metodą,
kaip skirtumas tarp Įsigijimo savikainos ir išpirkimo sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Šie skaičiavimai
apima visus gautus ar sumokėtus komisinius mokesčius tarp sutarties šalių, kurie yra efektyvios palūkanų normos
sudėtinė dalis, išlaidas ir visas kitas priemokas ir nuolaidas. Pelnas ir nuostoliai yra pripaŽĮstami pelno (nuostolių)
atskaitoje, kai investicijų pripažinimas nutraukiamas arba sumažėja jų vertė, taip pat per amortizacijos procesą.
datą,

Finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui

Finansinis turtas, skirtas parduoti - tai finansinis turtas, kuris nėra išvestinė finansinė priemonė skirta parduoti, ir
kuris nepriskiriamas nė vienai iš aukščiau paminėtų grupių. Po pirminio pripažinimo finansinis turtas, skirtas
parduoti, finansinėse ataskaitose apskaitomas tikrąja verte, kartu su pelnu ir nuostoliais, kurie buvo pripažinti
bendrųjų pajamų ataskaitoje. Kai investicija yra parduodama, sukauptas pelnas arba nuostoliai, anksčiau
apskaityti nuosavybėje, pripaŽĮstami pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Iš investicijų uždirbtos ar sumokėtos palūkanos yra apskaitom os kaip palūkanų pajamos ar sąnaudos, naudojant
efektyvią palūkanų normą.

Finansinio turto pripažinimas yra nutraukiamas, kai:
baigiasi sutartinių teisių Į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; ar
perduodama iš esmės visa finansinio turto nuosavybei būdinga rizika ir nauda.
3.6. Finansiniai

Įsipareigojimai

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei skolos iš pradžių pripažistamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio
kaštus. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per
skolos terminą, yra Įtraukiamas Į laikotarpio pelną ar nuostolius.
Skolos klasifikuojamos kaip ilgalaikės, jei iki finansinės būklės ataskaitos datos finansinėse sutartyse pateikiami
Įrodymai, kad isipareigojimai finansinės būklės ataskaitos sudarymo datai yra ilgalaikiai.
Finansinio

Įsipareigojimo

pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar

baigėsi

jo terminas.

Kai esamas finansinis Įsipareigojimas tam pačiam kreditoriui yra pakeičiamas kitu Įsipareigojimu su iš esmės
kitomis sąlygomis, arba esamo Įsipareigojimo sąlygos yra iš esmės pakeičiamos, tokie pakeitimai yra pripaŽĮstami
esamų Įsipareigojimų pripažinimo nutraukimu ir naujų Įsipareigojimų pripažinimu , skirtumą tarp jų pripaŽĮstant
pelno (nuostolių) ataskaitoje.
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3. Reikšmingi apskaitos principai

(tęsinys)

3.7. Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios
investicijos, lengvai konvertuojamos i žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o
vertės pokyčių rizika yra labai nežymi .
Pinigų srautų

ataskaitoje pinigus ir

pinigų

ekvivalentus sudaro pinigai banko

sąskaitose.

3.8. Akcinis kapitalas
Akcinis kapitalas apskaitomas finansinės būklės ataskaitoje jo pasirašyta verte. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių istatymu, Bendrovė kasmet privalo pervesti i privalomąji rezervą 5 proc. grynojo
pelno, kol šis rezervas pasiekia 10 proc. Imonės istatinio kapitalo.
3.9. Nuoma
Vertinimas , ar sutartis yra nuomos sutartis, ar ji apima nuomos sąlygas, yra paremtas sutarties turiniu ir reikalauja
nustatyti, ar sutarties sąlygų ivykdymas priklauso nuo specifinio turto panaudojimo, bei ar sutartis apima teisę
naudoti turtą.
Veiklos nuoma - Bendrovė kaip nuomininkas.
Turto , su kurio nuosavybe susijusią riziką bei naudą išlaiko nuomotojas, nuoma yra klasifikuojama kaip veiklos
nuoma. Nuomos mokėjimai pagal veiklos nuomą yra pripažistami sąnaudomis tiesiniu būdu per nuomos laikotarpi
ir yra itraukiami i kitas administracines ir veiklos sąnaudas .
3.10. Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažistamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada , kai jos uždirbamos,
neatsižvelgiant i pinigų gavimą. Pajamos pripažistamos, kai tikėtina, jog Imonė gaus su sandoriu susijusią
ekonominę naudą, ir kai galima patikimai ivertinti pajamų sumą.
Investicinių fondų platinimo mokesčio pajamos priskaičiuojamos tą dieną, kai klientas perveda lėšas i investicinio
sąskaitą. Pajamos iš turto valdymo mokesčio yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną nuo investicinių

fondo

fondų grynųjų aktyvų vertės .
Bendrovės pinigų

investavimas i finansines priemones nuo 2013 m. sausio 1 dienos priskiriamas pagrindinei

veiklai.
3.11. Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant i pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitini
laikotarpi padarytų išlaidų neimanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais
laikotarpiais neduos pajamų , šios išlaidos pripažistamos sąnaudomis tą pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
lšmokos darbuotojams
Bendrovė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo imo kas i Valstybini socialinio draudimo fondą (toliau Fondas) pagal nustatytų imokų planą, vadovaujantis teisiniais reikalavimais. Socialinio draudimo imokos
pripažistamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų sąnaudoms . Socialinio draudimo
imokos kiekvienais metais Fondo yra paskirstomos pensijoms , sveikatos, ligos, motinystės ir nedarbingurno
apmokėjimams.

lšmokos, mokamos pasibaigus tamybos laikotarpiui
Išeitinės

išmokos darbuotojams mokamos Bendrovei nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo iprasto išėjimo i
dienos arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais i tokias išmokas. Bendrovė
pripažista išeitines išmokas tada, kai ji yra akivaizdžiai isipareigojusi nutraukti darbo santykius su esamais
darbuotojais pagal detalų oficialų darbo santykių nutraukimo planą be galimybės jo atsisakyti arba ipareigota mokėti
išeitines išmokas po to, kai jos buvo pasiūlytos už išėjimą iš darbo savo noru. Jei išeitinės išmokos tampa mokėtinos
vėliau nei per 12 mėnesių po balanso datos, jos turi būti diskontuojamos iki dabartinės vertės .
pensiją

3.12. Pelno mokestis
Pelno mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant i einamųjų metų pelną ar nuostoli ir taip pat apima atidėtuosius
Pelno mokestis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių istatymų reikalavimus. Nuo
2010 m. sausio 1 d. standartinis Lietuvos Respublikos imonėms taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc.
mokesčius.

Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neapibrėžtą laikotarpi, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių
popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių
finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno.
Atidėtieji

mokesčiai apskaičiuojami balansinių isipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų
tarp turto ir isipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę itaką. Atidėtųjų
mokesčių turtas ir isipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu , kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu ,
kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas isipareigojimas, atsižvelgiant i mokesčių tarifus , kurie buvo
priimti ar iš esmės priimti finansinių ataskaitų datai.
skirtumų
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3.12. Pelno mokestis
Atidėtojo mokesčio

turtas yra pripažistamas balanse tiek, kiek Įmonės vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas
artimiausioje ateityje, atsižvelgiant i apmokestinamojo pelno prognozes. Jei t i kėtina, kad dalis atidėtojo mokesči o
nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažistama finansinėse ataskaitose.

3.13. Atidėjiniai
At i dėj inia i

apska itomi tada, kai dė l ivykio praeityje Bendrovė turi teisini isipareigoj i mą ar neatšaukiamą
ir tikėtina, kad jam ivykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir isipareigojimo
suma gali būti patikimai ivertinta. Su atidėjiniais susijusios išlaidos yra apskaitomos pelno (nuostolio) ataskaitoje
grynąja verte , atsižvelg iant i kompensuojamas sumas. Jei atidėj i n i ų sumos dydžiui re i kšmingą itaką turi pin i gų
vertės pokyčiai, atidėj i niai yra diskontuojami, naudojant diskonto norma, kuri atspindi normą prieš apmokestin i mą,
parodančią pinigų laiko vertės ir isipareigojimui būd i ngos rizikos dabartini rinkos i vertinimą. Kai naudojamas
diskontavimas, atidėjinio padidėj i mas, atspindintis už praėjusi laikotarpi, yra apskaitomas kaip finansinės
pas i žadėjimą,

sąnaudos.

3.14. Įvertinimų naudojimas rengiant finansinę

atskaitomybę .

Vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais, vadovybė, rengdama finansines ataskaitas, turi padaryti tam
tikrus vertinimus ir prielaidas, kurios daro itaką turto, isipareigojimų , pajamų , sąnaudų ir neapibrėžtumų
atskleidimui. Šiose finansi nėse ataskaitose reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai yra turto vertės
nustatymas, atidėtų mokesčių turto realizavimas, veiklos tęstinumas .
3.15. Nebalansiniai

neapibrėžtumai

Neapibrėžti isipareigojimai nėra pripažistami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi fi nansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto pastabose, išskyrus tuos atvejus, kai tik i mybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus
prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažistamas, tačiau jis yra aprašomas finans i nėse ataskaitose
tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

3.16. Pobalansiniai

Įvykiai

Pobalansiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėti finansinės būk l ės ataskaitos
sudarymo dieną (koreguojantys irašai), finans i nėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai ivykiai , kurie nėra
koreguojantys ivykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga .
3.17. Finansinių

ataskaitų

sudarymas

Siekdama patekti patikimą ir svarbesnę informaciją, negu būtų pateikiama atskiriant trumpalaiki ir ilgalaiki turtą,
nes Bendrovė netiekia prekių ar neteikia pas l augų su aiškiai matomu veiklos cikliškumu, Bendrovė finansinės
būklės ataskaitoje pateikia informaciją mažėjanč i o likvidumo tvarka ir, atsižvelgdama i pateikiamos informacijos
reikšmingumą. Bendrovė i pelno (nuostolio) ataskaitą itraukia papi ldomas straipsnių eilutes ir pake i čia vartojamus
straipsn i ų pavadinimus ir jų pateikimo tva rką, nes tai būtina finans i nės veiklos rezultatų elementams paa iškinti.
4.

Pinigai ir

pinigų

ekvivalentai

Straipsnio pavadinimas
Pinigai banko sąskaitose
Viso
5.

Ne

nuosavybės

2014.12.31
7.174
7.174

vertybiniai popieriai

2015 m. gruodžio 31 d.
Skolos

2015.12.31
21.417
21.417

Bend rovė neturėjo

vertybinių pop i erių

skolos

vertybinių popierių .

kupona i, išpirkimo terminai, valiuta, šalis, išleidimo ir išpirkimo metai.

2014 m. gruodžio 31 d.
Kuponai
Terminas
(proc.)
obligacijos
4,9
5 metai

Straipsnio pavadinimas
LR

Vyriausybės

Nominali Sukauptas
vertė
kuponas
26.645
1.288

Šalis
Lietuva

Išleidimo Išpirkimo
metai
metai
2010.10.11
2015

Bendras rezultatas dė l investicijų i LR Vyri ausybės obligacijos perkainavimo per 2015 m. sudarė 15 Eur (2014 m.
nuostolis 965 Eur). Per 2015 m. obligacijos buvo išpirktos sumokant Bendrovei 26.645 Eur nominalią obligacijų
vertę bei 1.306 Eur kuponą.
6.

Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai

Bend rovės

investicijos i kolektyvinio investavimo subjekto vertybinius popierius 2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d.
investicijos i valdomo investicinio fondo "Novus Asset Management" subfondus "Novus Balanced
Portfolio" ir "Novus Dynamic Portfolio".

sudarė

Straipsnio pavadinimas
Novus Balanced Portfolio
Novus Dynamic Portfolio
Viso
Bendras rezultatas

dėl investicijų

2015.12.31
74.365
40.190
11 4.555

2014.12.31
68.998
36.541
105.539

perkainavimo per 2015 m. sudarė 9.016 Eur (2014 m. pelnas 5605 Eur).
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7.

Kitos gautinos sumos
Debitorius 1 straipsnio pavadinimas

Investicinių fondų

Gautinas
Avansai

2015.12.31

turto valdymo mokestis

sėkmės

mokestis

tiekėjams

1.768

18.907

5.897

3.542

512

Kitos gautinos sumos
Viso
Turto valdymo

mokesčio

gautinos sumos ir pajamos

2014.12.31

3.981

248

-

26.678

8.177

skaičiuojamas

kiekvienam subfondui nuo fondo

vidutinės

metinės grynųjų aktyvų vertės.
Sėkmės mokesčio gautinos sumos ir pajamos skaičiuojamos kiekvienam subfondui remiantis aukščiausios
pasiektos ribos principu (angl. high water mark). Sėkmės mokestis yra apskaitomas kiekvieną darbo dieną
kaupimo būdu, nuskaičiuojant iš subfondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmes mokesčio dydi. 2015 m. ir
2014 m. turto valdymo ir sėkmės mokesčio dydis nustatytas valdomuose fonduose nesikeitė .

Investicinis fondas

Novus Balanced Portfolio
2015.12.31

Valdymo mokestis, %
Sėkmės

8.

mokestis, %

2015.12.31

2014.12.31

1,25

1,25

1,75

1,75

15,00

15,00

20,00

20,00

Ilgalaikis materialus ir nematerialusis turtas.

Nematerialusis turtas
Straipsnio pavadinimas

Materialusis turtas
Programinė

Įsigijimo vertė

Sukaupta amortizacija
2014 m.gruodžio 31 d.
Priskaityta už laikotarpj
Nurašyta (-)
Perklasifikavimai
2015 m. gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė

159
177

337

159
18

177

ĮsiQvta

2.270
2.180

Nurašyta (-)
Perklasifikavimai
2015 m. gruodžio 31 d.

4.450

Sukaupta amortizacija
2014 m. gruodžio 31 d.
Priskaityta už laikotarpj
Nurašyta (-)
Perklasifikavimai
2015 m. gruodžio 31 d.

1.550
505

2.055

O
160

2014 m. gruodžio 31 d.
2015 m. gruodžio 31 d.

720
2.395

Kitas turtas

Straipsnio pavadinimas
Depozitas pagal patalpų nuomos sutarti
Pradinė jmoka paQal veiklos nuomos sutartj
Kitas turtas
Viso
10.

2014 m. gruodžio 31 d.

Balansinė vertė

Balansinė vertė

2014 m. gruodžio 31 d.
2015 m. gruodžio 31 d.

Kitas
materialus
turtas

Straipsnio pavadinimas

įranga

2014 m. gruodžio 31 d.
Įsigyta
Nurašyta (-)
Perklasifikavimai
2015 m. gruodžio 31 d.

9.

2014.12.31

Novus Dynamic Portfolio

2015.12.31
2.322
2.246
68
4.636

2014.12.31
2.322

2015.12.31

2014.12.31

-

427
2.749

Mokesčių įsipareigojimai

Straipsnio pavadinimas
Pelno mokestis
Nekilnojamo turto mokestis
Aplinkos taršos mokestis
Viso

247
889
17
1.153

889
22
911
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11.

Kitos

mokėtinos

sumos ir

įsipareigojimai

Straipsnio pavadinimas

2015.12.31
3.190
731
3.378
503
7.802

Nepanaudotų atostogų atidėj i nis

Skolos tiekėjams
Sukauptos audito sąnaudos
Kitos mokėtinos sumos
Viso
12.

Įstatinis

2014.12.31
1.304
301
-

309
1.914

kapitalas ir rezervai

Bendrovės įstatinį

214.304 Eur kapitalą 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 7.400 vnt.
kiekvienos nominali vertė 28,96 Eur. Visos akcijos pilnai apmokėtos .

paprastųjų vardin ių akc ijų, kurių

2014 m. kapitalas buvo padidintas iki 740.000 Lt (214.319 Eur), išleidžiant 600 vnt. pap rastųjų vardinių akcijų,
kurių bendra nominali vertė sudaro 17.377 Eur. Pasinaudojęs pirmumo teise visas akcijas įsigijo vien intelis
akcininkas. Naujai išleistos akcijos buvo apmokėtos pervedant pinigus į banko sąskaitą.
Bendrovės vadovybė,

valdydama kap italą, nuolat stebi, kad nuosavo kapita lo dydis netaptų mažesnis kaip }2
kapitalo dydžio, kaip reikalaujama Lietuvos Respubl ikos Akcin ių bendrovių įstatyme.
Nustatytas reikalavimas 2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo vykdomas .
Bend rovės

13.

įstatinio

Rezervai

Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą, Bendrovė kasmet privalo pervesti į pri valomąjį rezervą 5
proc. grynojo pelno, kol šis rezervas pasiekia 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Privalomas rezervas gali būti
panaudotas Įmonės nuostoliams dengti.
2011 - 2014 metų laikotarpiu Bendrovė patyrė nuostolius, todėl privalomasis rezervas nesuformuotas. 2015 m.
Bendrovė uždirbo 11.938 Eur pelno, kurį numatoma panaudoti sukauptų veiklos nuostolių dengimui, todė l
privalomasis rezervas skirstant 2015 m. grynąjį pelną nebus formuojamas.
Bendrovės 2014 m. gruodžio 31 d. ne nuosavybės vertybinių popierių tikroj i vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jų
amortizuotos savikainos todėl finansinio turto laikomo pardavimu i perkainojimo rezervas nesuformuotas. 2015 m.
gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo vertybinių popierių laikomų pardavimui, todėl
perkainojimo rezervas
nesuformuotas.
14. Turto ir įsipareigojimų terminų analizė
T ermtnų ana rIze. 2015 m. gruod"
ZIO 31 d ..

Turtas
Pinigai
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Kolektyvin io investavimo subjektų vienetai
Materialusis ir nemateriaius turtas
Kitos gautinos sumos
Kitas turtas
Iš viso

Trumpiau
kaip trys

Nuo

mėnesiai

iki

trijų

mėnesių
metų

Nuo
vienerių

iki

penkerių
metų

Ilgiau
kaip
penkeri
metai

Be
Viso pagal
termino straipsnį

21.417
114.555
2.555
26.678
4.636
52.731

117.110

21.417
O
114.555
2.555
26.678
4.636
169.841

Įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Iš viso
Terminyana rIzė 201 4 m. Qruo ZIO

7.802
7.802

1.153
1.153

8.955
8.955

..

Turtas
Pinigai
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Ko lektyvinio investavimo subjektų vienetai
Materialusis ir nemateriaius turtas
Kitos gautinos sumos
Kitas turtas
Iš viso

Trumpiau
kaip trys

Nuo

mėnesiai

iki

trijų

mėnesių
metų

Nuo
vienerių

iki

penkerių
metų

Ilgiau
kaip
penkeri
metai

Be
Viso pagal
termino straipsnį

7.174
27.933
105.539
720
8.177
360
15.711

27.933

2.825
2.825

519
519

2.389
108.648

7.174
27.933
105.539
720
8.177
2.749
152.292

Įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos ir
Iš viso

įsipareigojimai

3.344
3.344
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15.

Fondų

valdymo pajamos

Straipsnio pavadinimas
Valdymo mokestis
Sėkmės mokestis
Platinimo mokestis
Iš viso

16.

Bendrosios

2014 m.
17.931
13.036
420
31.387

2015 m.

2014 m.

administracinės sąnaudos

Straipsnio pavadinimas
Personalo išlaidos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu
Kitos

2015 m.
36.741
40.228
942
77.911

11 .017
3.190

11.448
7.449
4.111
2.784
1.125
2.276
2.024
1.240
889
868
763
211
159
3.462
74.236

11 .111
3.388
2.648
2.780
1.227
850
1.362

administracinės

išlaidos
išlaikymo sąnaudos
Teisinės paslaugos
Transporto išlaikymo
Apskaitos paslaugų
Audito paslaugos
Ryšių paslaugos
IT palaikymo sąnaudos
Reklama ir skelbimai
Nekilnojamojo turto mokestis
Indėlių ir investicijų draudimas
Lietuvos banko priežiūros sąnaudos
Draudimas
Banko ~aslaugos
Kitos sąnaudos
Iš viso
Patalpų

17.

27.457
7.970

-

889
869
354
-

188
861
40.734

Pelno mokestis

Mokėtino

pelno

mokesčio apskaičiavimas

2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. pateikiamas

lentelėje

žemiau :

2015-12-31
12.185

2014-12-31
-3.866

6.102
2.327

843

15.118

O

2011 m. mokestiniai nuostoliai

3.847

O

Apmokestinamasis pelnas
Pelno mokesčio %
Pelno mokestis

1.649
15
247

-3.023
15

Pelnas (nuostoliai) prieš

apmokestinimą

Neleidžiami atskaitymai
Investicijų perkainojimas
Kiti nuolatiniai skirtumai

O

Neapmokestinamosios pajamos
Investicijų

perkainojimas

Sukaue.t':J. mokestini':J. nuostoli':J. e,anaudoįimas

O

2015 m. uždirbo 12.185 Eur pelną prieš mokesčių išskaičiavimą bei apskaičiavo 247 Eur
ir 2014 m Bendrovė turėjo mokestinius nuostolius ir pelno mokesčio nedeklaravo.
Atidėtojo mokesčio

Straipsnio pavadinimas
perkeliami mokestiniai nuostoliai iš
Investicinių vienetų tikrosios vertės pasikeitimai
Kiti laikinieji skirtumai
Mokesčio apskaičiavimo bazė
Mokesčio

tarifas , %

Atidėtojo

pelno

atidėto

pelno mokesti.

turto 2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d.:

Neribotą laiką

Atidėtasis

mokėtiną

mokesčio

turtas

Bendrovės

veiklos

2015 m.
45.251
14.555
2.677
62.483

2014 m.
49.098
5.539
2.096
56.733

15

15

9.372

8.510

mokestis už 2015 m. ir 2014 m. buvo skaičiuojamas , taikant 15 proc. pelno mokesčio
pelno mokesčio neapskaitė, nes mano, kad jis nebus realizuotas artimiausioje ateityje.

tarifą. Vadovybė
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18.

Dividendai ir pelnas tenkantys vienai akcijai

Per 2015 m. ir 2014 m. dividendai nebuvo mokami .
Pagrindinis pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai, skaičiuojamas dalijant pelną arba nuostolius, priskirtinus
Bendrovės paprastosios nuosavybės savininkams (skaitiklį), iš tuo laikotarpiu esančių apyvartoje paprastųjų
akcijų skaičiaus svertinio vidurkio (vardiklio).
Sumažinto pelno (nuostolio), tenkančio vienai akcijai, paskirtis - pateikti kiekvienai paprastajai akcijai tenkančios
Įmonės rezultatų dalies įvertinimą - atsižvelgiant į visas pelną, tenkantį vienai akcijai, mažinančias potencialias
paprastąsias akcijas, esančias apyvartoje per ataskaitinį laikotarpį.
Įmonė nėra sudariusi sandorių kurie turi būti vertinami, kaip potencialios akcijos, todėl sumažintas pelnas
(nuostoliai) yra lygus paprastajam pelnui (nuostoliams), tenkančiam vienai akcijai .
Pelnas (nuostoliai) tenkantys vienai akcijai :

Paprastųjų akcijų skaičiaus vidurkis, vienetais
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)

Paprastasis ir sumažintas pelnas
(nuostoliai), tenkantis vienai akcijai

19.

Finansinės

2015 m.

2014 m.

sausis-gruodis

sausis-gruodis

7.400
- 11.938

7.400
- 3.866

1,61

-0,52

rizikos ir kapitalo valdymas

Kasdieninėje

veikloje Bendrovė susiduria su įvairia rizika. Išskirtos šios pagrindinės patiriamos rizikos
kredito, palūkanų normos rizika, operacinė, likvidumo rizika, užsienio valiutų rizika bei rinkos rizika.

rūšys:

Kredito rizika.
Bendrovė taiko priemones, kuriomis siekdama nuolat užtikrinti, kad sandoriai būtų sudaromi su patikimais
klientais ir sandorių suma neviršytų kredito rizikos apribojimų. Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių
prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro finansinio turto vieneto apskaitinė vertė .
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo investicijų į skolos vertybinius popierius. 2014 m. gruodžio 31 d.
investicijų į obligacijas "Standard & Poor's" reitingai sudarė:

2014 m. gruodžio 31 d.
LR

Vyriausybės

Nuo AAA Nuo A+ Nuo BBB+
iki AAiki Aiki BBB-

obligacijos

27.933

27.933
100

Iš viso
Dalis portfelyje, %
Operacinė

Nuo BB+ Nuo B+ Mažiau Trumpa- Nereitiniki BBiki B- nei Blaikiai guojama

rizika.

Rizika patirti

tiesioginių

darbuotojų klaidų

ir (ar)

ir

netiesioginių nuostolių dėl netinkamų

neteisėtų veiksmų

bei

ar

neįgyvendinamų

informacinių sistemų

ir

technologijų

vidaus
veiklos

kontrolės procesų,
sutrikimų

arba

dėl

išorės veiksnių įtakos.

Operacinės

rizikos valdymas vykdomas įgyvendinant vidaus kontrolės funkciją, nustatant galimą nenumatytos
tvarkas, įvertinant teikiamų paslaugų priimtinumą ar nepriimtinumą, vykdant
paslaugų įkainojimo valdymo ir vidinių išteklių perskirstymo funkcijas, analizuojant Bendrovėje vykstančias
procedūras, identifikuojant rizikos taškus ir įvertinant jų kontrolės pakankamumą.
rizikos

pasireiškimą ribojančias

Likvidumo rizika.
Bendrovės
finansavimą

numatytus

politika yra palaikyti pakankamą grynųjų Pinigų ir grynųjų PInigų ekvivalentų kiekį arba užtikrinti
atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba ar kitų skolinimosi instrumentų pagalba, siekiant įvykdyti savo

įsipareigojimus .

Likvidumo rizikos valdymas vykdomas įgyvendinant vidaus kontrolės funkciją, nustatant galimą nenumatytos
rizikos pasireiškimą ribojančias tvarkas, įvertinant teikiamų paslaugų priimtinumą ar nepriimtinumą, vykdant
paslaugų įkainojimo valdymo ir vidinių išteklių pers kirst ymo funkcijas, analizuojant Bendrovėje vykstančias
procedūras, identifikuojant rizikos taškus ir įvertinant jų kontrolės pakankamumą.
Būsimieji
pinigų

diskontuoti mokėjimai pateikti 14 pastaboje. Likvidumo rizikos analizė parengta naudojant diskontuotus
srautus nes visos mokėtinos sumos yra fiksuoto dydžio bei yra trumpalaikio pobūdžio.

19

UAB "Novus Asset Management"
kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

Įmonės

Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

19.

Finansinės

rizikos ir kapitalo valdymas

(tęsinys)

Rinkos rizika.
Rinkos rizika - tai rizika, kad Bendrovė patirs nuostolių dėl finansinių priemonių vertės kitimo, sąlygoto rinkos
(užsienio valiutos kurso, rinkos palūkanų normos) pokyč i ų .
Užsienio valiutos rizika yra nedidelė, nes Bendrovė atliko sandorius litais ir eurais 2015 m. ir 2014 m.

kintamųjų

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo suteikusi ar gavusi paskolų, todėl palūkanų normos rizika, galinti
atsirasti dėl skirtingų turto ir isipareigojimų palūkanų perskaičiavimo terminų yra nereikšminga. 2014 m. gruodžio
31 d. Bendrovė nebuvo suteikusi paskolų .
Kapitalo valdymas.
Vadovybė

igyvendinamos tinkamos organizacinės priemonės, procedūros ir verslo procesus
sistemos, kurių visuma turi užtikrinti pakankamos vidaus kontrolės sistemos idiegimą.
Paminėtini šie pagrindiniai vidaus kontrolės elementai: duomenų apie atliktas operacijas pirminėse sistemose
sutikrinimas su operacijų duomenimis apskaitos sistemoje, funkcijų atskyrimas, kasdieninė apskaita, rinkos
vertinimas, limitai ir jų kontrolės , kitos kontrolės priemonės .
Kapitalo pakankamumo rodiklio apskaičiavimas:
užtikrina, kad

būtų

palaikančios informacinės

Eil.nr.

Rodiklių

1.
2.
2.1.
2.2.

Pradinio kapitalo minimalus dydis
Kapitalo poreikis (2 .1.+2.2.)
Kredito ir gautinų sumų sumažėjimo rizikos kapitalo poreikis
Pozicijų, atsiskaitymų ir sandorio šalies, užsienio valiutos kurso,
biržos prekių kainos, operacinės rizikos kapitalo poreikis
Reikalaujamas išlaidų dydis
Didžiausias skaičius iš 1-os, 2-os ar 3-ios eilutės
Įmonės kapitalas
Įmonės kapitalo perviršis (trūkumas)
Kapitalo pakankamumo rodiklis (KPR)

3.
4.
5.
6.
7.

2015 m.
2014 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
125.000
125.000
15.576
18.565
12.731
9.343
2.845
9.222

pavadinimas

Pagal kapitalo pakankamumo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
mažesnis kaip 125.000 eurų .

10.312
125.000
156.075
19.137
1,25

8.490
125.000
145.478
20.838
1,16

banko, kapitalo pakankamumas negali

būti

Įmonės

kapitalo rodiklis, taikomas kapitalo pakankamumo rodikliui

Eil.nr.

Įstatinis

1.
2.
3.
4.
5.

2015 m.
2014 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
214.304
214.319
-65.371
-61 .506
11.938
-3.866
O
-160
išskyrus
-4 .636
-2 .749

pavadinimas

kapitalas

nepaskirstytasis pelnas
audituotas pelnas (+) nuostoliai (-)
Nematerialusis turtas (-)
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos,
išankstinius apmokėjimus už gautiną finansini turtą (-)
Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotų
ar pastatų dali, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę (-)*
Įmonės kapitalas
Ankstesnių metų

Einamųjų metų

6.

.

Rodiklių

apskaičiuoti :

žemės

-720
156.075

145.478

.,.
.. .
naUjai kapitalo pakankamumo skalclavlmo tvarkai, apskalcluojant Įmones kapitalą , atimti IS JO Ilgalaikio materlallojo turto likuti nereikia .
Kapitalo poreikis , susijęs SU ilgalaikiu materialiuoju turtu , ivertinamas apskaičiuojant kredito rizikos kapitalo poreiki .

.

.

oO'

ĮSigalioJus

~

Bendrovės vadovybė

stebi kapitalo pakankamumo rodikli, kad jis atitiktų Lietuvos Banko reikalavimus. Taip pat
valdydama kapitalą, nuolat stebi, kad nuosavo kapitalo dydis netaptų mažesnis kaip Y,
istatinio kapitalo dydžio, kaip reikalaujama Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių istatyme.

Bendrovės vadovybė,
Bendrovės

Nustatytus kapitalo pakankamumo reikalavimus 2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d.
20.

Bendrovė

tenkino.

Nebalansiniai isipareigojimai

Bendrovė

yra sudariusi patalpų nuomos sutartis. Nuomos sąlygose nėra numatyta apribojimų Bendrovės veiklai.
nuomojasi biuro patalpas nuo 2012 metų sausio 12 dienos, nuomos terminas pratęstas iki 2017 m.
sausio 12 d., vidutinis nuomos mokestis per mėnesi, iskaitant mokamą Gyventojų pajamų mokesti, sudaro - 926
Eur.
Bendrovė

Bendrovė ataskaitinių metų pabaigoje
gautomis garantijomis, laidavimais.

neturėjo jokių nebalansinių isipareigojimų susijusių

su išduotomis ar

Pagal kilnojamojo turto veiklos nuomos sutarti, sudaryta su AB Swedbank, iki 2020 m. birželio 30 d.
numatoma mokėti 294 Eur.

kiekvieną

mėnesi

Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 20 d. sprendimu nr. 241-128 Bendrovei tikslinio
patikrinimo rezultatų pagrindu buvo skirta 15.000 Eur bauda. Bendrovei apskundus skirtą baudą Vilniaus
apygardos administracinis teismas sumažino baudos dydi iki 9.000 Eur. Bauda 2015 m. gruodžio 31 d. nėra
apskaityta Bendrovės isipareigojimuose nes sprendimas dėl baudos skyrimo šių ataskaitų sudarymo datai dar
neisigaliojo bei yra nagrinėjamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme .
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Įmonės
Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

20. Nebalansiniai

Įsipareigojimai (tęsinys)

2015 m. Bendrovė nedalyvavo kitose
ataskaitoms.
Bendrovės

teisminėse procedūrose,

kurios

(GAV)
Investicinio vieneto (akcijos)

Novus Dynamic
Portfolio

2.827.282,39
117,3181
24.099,29
38

776.965,90
108,6590
7.149,49
12

Novus Balanced
Portfolio

Novus Dynamic
Portfo Ii o

1.206.823,71
108,8508
11 .086,97
20

454.498,29
98,7960
4.600,39
9

vertė

Investicinių vienetų (akcijų), esančių

apyvartoje,

skaičius

Dalyvių skaičius

valdomi investiciniai fondai 2014.12.31 :

Rodiklis
Grynųjų aktyvų vertė

(GAV
Investicinio vieneto (akcijos)

vertė

Investicinių vienetų (akcijų), esančių

apyvartoje,

skaičius

Dalyvių skaičius

Susijusių šalių

sandoriai

Bendrovės investicijų likučiai

i valdomus investicinius fondus 2015-12-31 :

Rodiklis

Novus Balanced
Portfolio

Novus Dynamic
Portfolio

633,88
117,3181
74.366

369,87
108,659
40.189

Novus Balanced
Portfolio

Novus Dynamic
Portfolio

633,88
108,8508
68.998

369,87
98,796
36.541

Investicinių vienetų (akcijų) skaičius

Investicinio vieneto (akcijos)

vertė

Vertė

Bendrovės investicijų likučiai

i valdomus investicinius fondus 2014-12-31:

Rodiklis
Investicinių vienetų (akcijų) skaičius

Investicinio vieneto (akcijos)

vertė

Vertė

Valdomų investicinių fondų vienetų isigijimų
Valdomų investicinių fondų vienetų

per 2015 m. nebuvo.

isigijimai per 2014 m.:

Rodiklis
Įsigy ta investicinių vienetų
Sumokėta

Vadovybės

finansinėms

Novus Balanced
Portfolio

Grynųjų aktyvų vertė

21.

reikšmingos itakos

valdomi investiciniai fondai 2015.12.31:

Rodiklis

Bendrovės

galėtų turėti

suma

Novus Balanced
Portfolio

Novus Dynamic
Portfolio

623,88
64.000

359,87
34.000

darbo užmokestis ir kitos išmokas

Per metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės vadovui buvo priskaičiuota 6.528 Eur suma, susijusi
su darbo santykiais. Per 2014 m. bendrovės vadovui buvo priskaičiuota 3.508 Eur suma, susijusi su darbo
santykiais. Per 2014 - 2015 m. laikotarpi bendrovės vadovui nebuvo išmokų akcijomis, neatlygintai perduoto turto
ar suteikta paskolų. 2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 1 vadovas .
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!monės
F i nansinės

21.

Susijusių šalių

sandoriai

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

(tęsinys)

Kiti sandoriai su susijusiais asmenimis
2013 m. gauta paskola iš vienintelio akcininko 60.000 Lt. Paskola per 2013 m. buvo konvertuota j 600
paprastąsias vardines akcijas, kurias jsigijo vienintelis akcininkas. 2014 m. ir 2013 m. gruodžio 31 d. sukauptų
palūkanų skola vieninteliam akcininkui - 519 Eur. Per 2015 m. palūkanų likutis buvo apmokėtas .

22.

Finansinių instrumentų

tikroji

vertė

Tikroji finansinių instrumentų vertė yra apskaičiuojama pagal 39 TAS "Finansiniai instrumentai : pripažinimas ir
jvertinimas" reikalavimus. Tikroji vertė apibrėžiama kaip suma, kuria instrumentas gali būti apsi keistas dabartiniu
metu suda romu sandoriu tarp nusi manančių ir savo valia tai atliekančių šalių, esant rinkos sąlygoms, išskyrus
priverstinio paradavimo ar likvidavimo atvejus. Kadangi prekyba Bendrovės finansinio turtu ir jsipareigojimais nėra
aktyvi, nustatant jų tikrąją vertę, yra daromos prielaidos, paremtos dabartinės ekonomikos sąlygomis ir
konkrečiam instrumentui būdinga rizika.
hierarchija skirsto duomenis, kuriuos taikant nustatoma tikroji vertę, j tris lygius. Pagal tikrosios
teikiama tokio paties turto ar jsipareigojimų kotiruojamoms (nekoreguotoms) kainoms
aktyviosiose rinkose (1 lygio duomenys), o paskutiniai pagal svarbą yra nestebimi duomenys (3 lygio duomenys).
Tikrosios vertės hierarchiją sudaro sekantys lygiai:
1 lygio duomenys yra tokių pačių turto vienetų arba jsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos
aktyviosiose rinkose, j kurias ūkio subjektas gali patekti vertinimo dieną.
2 lygio duomenys yra kiti tiesiogiai arba netiesiogiai stebimi duomenys apie turtą arba jsipareigojimą,
išskyrus kotiruojamas kainas, kurios priskiriamos 1 lygiui.
3 lygio duomenys yra nestebimi duomenys apie turtą arba jsipareigojimą.

Tikrosios

vertės

vertės hierarchiją pirmenybė

Finansinio turto ir isipareigojimų tikroji
2015-12-31

vertė

1 lygis

Tikroji vertė
2 lygis

Apskaitinė

3 lygis

vertė

Finansinis turtas 1 isipareigojimas, kurių
tikrosios vertės pasikeitimai pripažĮstami
bendrųjų pajamų ataskaitoje
lki termino laikomos investicijos
Obligacijos
Galimas parduoti finansinis turtas
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai

Finansinio turto ir Įsipareigojimų tikroji
2014-12-31

114.555

vertė

1 lygis

Tikroji vertė
2 lygis

114.555

Apskaitinė

3 lygis

vertė

Finansinis turtas 1 Įsipareigojimas, kurių
tikrosios vertės pasikeitimai pripažistami
bendrųjų pajamų ataskaitoje
lki termino laikomos investicijos
LR Vyriausybės obligacijos

27.933

Galimas parduoti finansinis turtas
Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai

27.933

105.539

105.539

Kito Bendrovės finansinio turto (pinigai, gautinos sumos, kitas turtas) ir Įsipareigojimų (skolos tiekėjams,
darbuotojams, biudžetui) balansinė vertė yra pagristai artima tikrajai vertei atsižvelgiant i šio turto ir Įsipareigojimų
trumpalaikj pobūdj .

Kitas finansinis turtas ir

Įsipareigojimai

2015.12.31
Apskaitinė
Tikroji
vertė

Finansinis turtas
Pinigai
Kitos gauti nos sumos
Kitas turtas
Finansiniai Įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir jsipareigojimai

vertė

2014.12.31
Apskaitinė
Tikroji
vertė

vertė

21.417
26.678
4.636

21.417
26.678
4.636

7.174
8.177
4.636

7.174
8.177
4.636

8.955

8.955

3.344

3.344
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Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

23.

Pobalansiniai ivykiai.

Per laikotarpi nuo balanso datos iki 2016 m. kovo 30 d. neivyko
tiesioginę ar netiesioginę itaką finansinėms ataskaitoms .

jokių kitų reikšmingų ūkinių ivykių,

kurie

darytų

Direktorius Rokas Toomsalu

Buhalteris
UAB "Royal Accounting" atstovas
Aurimas Kapočius
Patvirtinta
2016.03.30
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Finansinės

ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.
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UAB "Novus Asset Management"
(imonės pavadinimas)
Įmonės

kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius, Lietuva
(jmonės

kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 M. GRUODŽiO 31 D. PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMŲ ATASKAITA

2016 m. kovo 30 d. Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Pastabos Nr.
1.

Paslaugų

1.1.

Tarpininkavimo finansinių priemonių rinkoje
komisinių pajamos
Finansinių priemonių portfelio valdymo
pajamos
Finansinių priemonių apskaitos pajamos
Pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo
subiektų valdymo paiamos
Kitos pajamos iš investicinių paslaugų teikimo
Kitos pajamos iš papildomos veiklos

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

ir

komisinių

pajamos

Finansiniai
metai

Praėję

77.911

finansiniai
metai
31.387

77.911

31.387

Direktorius Rokas Toomsalu

Buhalteris
UAB "Royal Accounting" atstovas
Aurimas Kapočius
Patvirtinta

2016.03.30
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UAB "Novus Asset Management"
(imonės pavadinimas)

Įmonės

kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius, Lietuva
(imonės

kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 M. GRUODŽiO 31 D. NEBALANSINĖ ATASKAITA
2016 m. kovo 30 d. Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

2015 metai

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Pastabos Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

Patikėjimo
Klientų

teise valdomas

klientų

turtas

Finansiniai
metai

Praėję

3604248

finansiniai
metai
1661322

3604248

1661322

pinigai

Klientų sąskaita is igytos finansinės priemonės
Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo
klientų turto
Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir
pensijų fondų turtas
Įmonės

nebalansiniai jsipareigojimai

Suteiktos garantijos ir laidavimai
Įmonės sąskaita isigytos išvestinės

finansinės

priemonės

2.2.1.
2.2.2.
2.3.

Gautinos sumos
Mokėtinos sumos
Kiti nebalansiniai isipareigojimai

Direktorius Rokas Toomsalu
Buhalteris
UAB "Royal Accounting" atstovas
Aurimas Kapočius
Patvirtinta
2016.03.30
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Įmonės

2015

metų

Eurais, jeigu nenu rody ta kitaip

metinis pranešimas
UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"
2015 METŲ METINIS PRANEŠiMAS

Pagrindinė

informacija apie

Bendrovę

UAB "Novus Asset Management" (toliai Bendrovė) - investicijų valdymo jmonė veikianti pagal Lietuvos
Respublikos Vertybinių Popierių Komisijos išduotą valdymo jmonės veiklos licenciją Nr. VĮK-019.
Bendrovė

turi

teisę

verstis šia veikla:

valdyti kolektyvinio investavimo j perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus
valdyti

kitų asmenų finansinių priemonių

portfelius

valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, jsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų jstatymą
konsultuoti investavimo j finansines priemones klausimais
Bendrovė valdo vieną sudėtinj specialųjj investicinj fondą "Novus Strategic Fund", kurj sudaro du subfondai "Novus Balanced Portfolio" ir "Novus Dynamic Portfolio" .
Bendrovės buveinės

adresas

Tilto g. 35/4, 01.101 Vilnius, Lietuva
Valdymo

imonės

Andriejus

Paleičikas,

Bendrovės

akcininkai
turi 100

procentų

Valdymo

jmonės akcijų

ir yra vienintelis Valdymo

jmonės

akcininkas.

akcijos

Valdymo jmonės jstatinis kapitalas 2015.12.31 buvo 214.304 EUR. Valdymo jmonės jstatinis kapitalas yra
padalintas j 7.400 paprastųjų vardinių akcijų . Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 EUR.
2015

metų

pabaigoje

Bendrovė Stebėtojų

2015

metų

pabaigoje

Bendrovės

Paleičikas

Andriejus

tarybos

Valdybos

neturėjo.

sudėtis:

- valdybos pirmininkas

Rokas Toomsalu - valdybos narys
Vitalij Semionov - valdybos narys
Bendrovės

akcininko ir valdybos

narių

sprendimai

2015 metais buvo priimti vienas Valdymo jmonės akcininko sprendimai ir jvyko aštuoni valdybos posėdžiai.
Valdymo jmonės valdyboje buvo svarstomi Bendrovės vidinių dokumentų tvirtinimo, kapitalo investavimo
klausimai.
Svarbūs

ivykiai,

(vykę

per 2015 metus

2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdyba nutarė: papildyti UAB "Novus Asset Management" valdymo
jmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų jstatymą, veiklos licenciją Nr.
VĮK-019, išduotą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 2K218, suteikiant teisę UAB "Novus Asset Management" valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, jsteigtus pagal
Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų jstatymą.
Svarbūs

ivykę

po

finansinių metų

Svarbių jvykių, jvykusių

po

finansinių metų

ivykiai,

Objektyvi

Bendrovės būklės,

Pagrindinė Bendrovės

pabaigos

pabaigos, nebuvo.

veiklos vykdymo ir

plėtros

apžvalga

investavimo j perleidžiamuosius vertybinius popierius fondų
bei portfelių valdymas. Bendrovės valdomą fondą sudaro du subfondai. Valdomi subfondai yra portfelio valdymo
paslaugos alternatyva, kuri veikia kaip unikalus keleto strategijų subfondas (angl. multi-strategy fund) . Subfondo
tikslas - siekti investicijų vertės prieaugio, nepriklausomai nuo pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų
rinkų krypties, prisiimant subalansuotą rizikos Iygj. Bendrovė valdomus subfondų investicinius vienetus platina
savarankiškai ir platinimo tarpininkais nesinaudoja.
veikla -

sudėtinių specialiųjų

Investicinio fondo subfondai
2015 metų gruodžio 31 d. investicinių subfondų valdomas turtas sudarė 3.604.248 EUR ir j juos buvo investavę
50 dalyvių. Per 2015 metus dalyvių skaičius išaugo daugiau nei 72%, o Bendrovės valdomas investicinių
subfondų turtas padidėjo daugiau nei 116%. Tai lėmė trečius metus iš eilės demonstruojami geri subfondų veiklos
rezultatai.
2015 metais Novus Strategic Fund subfondų Novus Balanced Portfolio subfondo pelningumas siekė 7,78%, o
Novus Dynamic Portfolio subfondas 9,98%.
Valdomų fondų dalyvių skaičius

Subfondo pavadinimas
Novus Balanced Portfolio
Novus Dynamic Portfolio
Viso:

ir valdomas turtas 2015-12-31

2014-12-31
Grynasis turtas
20
1.206.824
454.498
9
1.661.322
29

Dalyvių skaičius

2015-12-31
Grynasis turtas
2.827.282
38
12
776.966
50
3.604.248

Dalyvių skaičius
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metų

metinis pranešimas

Eurais, jeigu nenurodyta kitaip

2016 metais Bendrovė planuoja aktyviai platinti "Novus Strategic Fund"
"Novus Dynamic Portfolio" investicinius vienetus .
Finansinių priemonių portfelių

2015

metų

Plėtros

gruodžio 31 d.

subfondų

"Novus Balanced Portfolio" ir

valdymas

Bendrovė finansinių priemonių portfelių nevaldė.

apžvalga

2016 metais Valdymo imonė planuoja didinti veiklos apimtis ir tokiu būdu gerinti finansini rezultatą. Bendrovė
planuoja didinti teikiamų investicinių paslaugų skaičių ir priimti naujų darbuotojų , kurie aktyviai platintų "Novus
Strategic Fund" subfondus. Bendrovė skirs dėmesi valdomų subfondų naujų pardavimų kanalų paieškai .
Pagrindinių

rizikos

rūšių

ir

neapibrėžtumų,

su kuriais

imonė

susiduria, apžvalga

Reikšmingos Bendrovės rizikos yra šios:
Operacinė rizika - rizika patirti nuostolių dėl netinkamų ir neigyvendintų vidaus
klaidų ir/ar neteisėtų veiksmų bei informacinių sistemų veiklos sutrikimų , ar dėl

kontrolės procesų , darbuotojų
išorės ivykių

itakos, iskaitant

teisinę riziką.

Kredito ir sandorio šalies rizika - rizika

dėl

sandorio šalies

nesugebėjimo

atsiskaityti, sutartyje nustatyta tvarka.

Koncentracijos rizika - rizika Įmonei patirti santykinai dideli nuostoli, kad sutriktų normali imonės veikla dėl atskirų
pozicijų koncentracijos tarp susijusių asmenų, taip pat dėl pozicijų koncentracijos viename ekonomikos sektoriuje
ar geografiniame regione , ar kitų , Įmonės nuomone, jai reikšmingų pozicijų.
Rinkos rizika - tikimybė, kad rinkos kintamieji (pvz.: palūkanų normos, valiutų kursai, vertybinių popierių kainos ir
kt.) pasikeis taip, jog Įmonė dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.
Veiklos atitikties rizika - apibrėžiama kaip rizika patirti teisines ar priežiūros institucijų sankcijas, materialius
nuostolius ar geros reputacijos praradimą, kuriuos gali sukelti Įmonės veikla , jeigu ji nesuderinta su istatymų,
nustatytų procedūrų ir taisyklių reikalavimais, nusistovėjusiais standartais bei elgesio rinkoje taisyklėmis .
Likvidumo rizika - rizika
Finansinių

ir

nesugebėti

nefinansinių

veiklos

laiku ivykdyti savo

mokėjimo isipareigojimų .

rezultatų analizė

2015 metais pasaulio ekonomika augo 3%, o Lietuvos realaus BVP augimas sudarė tik 1,5%. Nors Lietuvos
ekonomikos augimo tempas ir lėtėjo, tačiau galima buvo stebėti ir toliau gerėjančius darbo rinkos rodiklius.
Nedarbo lygiui mažėjant, išlieka ir vidutinio darbo užmokesčio didėjimo tendencija. Ir toliau ekonomikos raidą
teigiamai veikia maži skolinimosi kaštai bei kredito prieinamumas.
Jau kelinti metai iš eilės pagrindiniu pasaulio ekonomikos varikliu išlieka JAV. Stipri JAV ekonomika skatina tiek
vartotojų, tiek investuotojų pasitikėjimą ir leidžia užtikrinti ateities investicijų srautą ir imonių plėtrą, taip pat
individų vartojimą ir nepersiorientavimą i taupymą. Todėl krentančios energetinių išteklių kainos, Kinijos
ekonomikos lėtėjimas bei pabėgėlių krizė Europoje nepadarė didelės žalos pasaulio ekonomikos raidai 2015
metais. Prie teigiamų perspektyvų kūrimo stipriai prisidėjo ir pasaulio Centriniai bankai. Europos ir Japonijos
centriniai bankai pasuko link neigiamų depozitų palūkanų taikymo komerciniams bankams bei aktyvų supirkimo
apimčių, o kartu ir pinigų masės rinkoje didinimo. JAV Centrinis bankas jau keičia pinigų politikos krypti link
griežtinimo, arba kitais žodžiais stabilizavimo, tačiau toks stabilizavimas bus nuoseklus ir palūkanos bus
didinamos iš lėto ir nežymiai.
Bendrovės

pajamos per 2015 metus, lyginant su 2014 metais padidėjo 46,5 tūkst. eurų arba 148,22%. Padidėjimą
valdomo turto vertės augimas metų bėgyje . 2015 metų Bendrovės bendrosios administracinės
padidėjo 33,50 tūkst., eurų arba 82 ,24% . Grynasis pelnas 2015 m. sudarė 11 .938 tūkst. eurų.

lėmė Bendrovės
sąnaudos

2015 metais Bendrovė dividendų nemokėjo.
Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai
Straipsniai
valdymo ir klientų aptarnavimo pajamos
Bendrosios administracinės sąnaudos
Grynasis pelnas nuostolis
Turtas

2014 metai, eurais
31.387
40.734
-3.866
152.292

Komisinių,

Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie
Metinėse finansinėse

metinėse

2015 metai, eurais
77.911
74.236
11.938
169.841

ataskaitose pateiktus duomenis

ataskaitose duomenys yra pakankamai detalizuoti, todėl nuorodos ir papildomi paaiškinimai

neteikiami.
Visų imonės isigytų

ir

turimų savų akcijų skaičius, jų

nominali

vertė

ir istatinio kapitalo dalis,

kurią

tos

akcijos sudaro
Bendrovė

2015 metais

savų akcijų neturėjo .

Per ataskaitini laikotarpi isigytų ir
dalis, kurią tos akcijos sudaro

perleistų savų akcijų skaičius, jų

nominali

vertė

ir istatinio kapitalo

Bendrovė 2015 metais savų akcijų neturėjo .
Informacija apie apmokėjimą už savas akcijas, jeigu jos isigyjamos ar perleidžiamos už užmokesti
Bendrovė

2015 metais

savų akcijų neturėjo .
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Įmonės

2015

metų

Įmonės savų akcijų įsigijimo

Bendrovė

2015 metais

Informacija apie

2015

metų

Eurais, jeigu nenurodyta kitaip

metinis pranešimas

įmonės

gruodžio 31 d.

Informacija apie

2015 metais

per

ataskaitinį laikotarpį

priežastys

savų akcijų neturėjo .

tyrimų

filialus ir atstovybes
Bendrovė neturėjo filialų

ir

ir atstovybių.

įmonės plėtros veiklą

Bendrovė tyrimų

ir

plėtros

veiklos

nevykdė.

Personalo valdymo politika

Per 2015 metus darbuotojų skaičių nesikeitė ir 2015 metų gruodžio 31 d. Valdymo įmonėje dirbo 3 darbuotojai.
Per 2015 metus nauji darbuotojai priimti į darbą Bendrovėje nebuvo. 100% Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį
išsilavinimą ir finansų maklerio konsultantų licencijas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra vykdomas
atsižvelgiant į darbuotojų poreikius. 2015 metais darbuotojai nebuvo siunčiami į kvalifikacijos kėlimo kursus.
Bendrovėje yra taikomas tik fiksuotas darbo užmokesčio taikymas. Kintamas atlygis nėra numatytas. Vidutinis
darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį vienam darbuotojui 2015 metų pabaigai buvo 710 EUR iki mokesčių
išskaičiavimo. Per 2015 metus išeitinių kompensacijų nebuvo išmokėta.

Atlyginimai
-

Įmonės

darbuotojams yra nustatomi remiantis šiais principais:

Atlyginimas yra nustatomas atsižvelgiant į Įmonės verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus,
atlyginimų rinkos situaciją, Įmonės kapitalo dydį, likvidumą bei rizikos valdymo strategiją;
Atitikti Įmonės veiklos rizikos politiką, skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir užtikrinti, kad
darbuotojai nebūtų skatinami prisiimti pernelyg didelės rizikos;
Siekti suderinti Įmonės darbuotojų veiklos tikslus su ilgalaikiais Įmonės interesais;
Užtikrinti investuotojų ir Įmonės klientų apsaugos principų įgyvendinimą;
Siekti suderinti Įmonės akcininkų, vadovybės ir darbuotojų interesus, pritraukiant, išlaikant ir skatinant
darbuotojus tinkamai atstovauti Įmonės interesus.

Direktorius Rokas Toomsalu

Patvirtinta 2016.03.30
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