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DIREKTORIAUS ŽODIS
Gerbiami kolegos, klientai, partneriai,
Lietuvoje projektas „Rail Baltica“ sparčiai juda į priekį ir vien per pastarųjų metų
pirmąjį pusmetį atlikta daug ir svarbių projektui darbų.
Kartu su projekto partneriais pateikėme paraišką dėl papildomo Europos Sąjungos
finansavimo projektui. Nepriklausomiems ekspertams paraišką įvertinus, priimtas
sprendimas projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse papildomai skirti
virš 180 mln. EUR, o bendrai Europos Sąjungos parama projekto „Rail Baltica“
įgyvendinimui Baltijos šalyse jau viršijo 1,1 mlrd. EUR.
Atlikus konsultaciją su rinka pradėjome 475 mln. EUR vertės projekto „Rail Baltica“
geležinkelio linijos įrengimo ruože Kaunas-Lietuvos/Latvijos valstybių siena rangos
darbų pirkimo pirmąjį etapą. Pirkimus laimėję rangovai įrengs geležinkelio kelią su
inžineriniais statiniais nuo Kauno iki Panevėžio bei ilgiausią Baltijos šalyse
geležinkelio tiltą per Nerį prie Jonavos.
Sėkmingai tęsiami ir anksčiau pradėti darbai. Atkarpoje Kaunas-Palemonas jau
atlikta apie 70 proc. visų suplanuotų darbų ir toliau judama prie tikslo dar šiais
metais Kauno intermodalinį terminalą (KIT) sujungti su „Rail Baltica“ geležinkelio
vėže ir tuo pačiu su visu Europos geležinkelių transporto tinklu.
Iki metų pabaigos planuojama pasiekti tolimesnių ambicingų tikslų – užbaigti
pradėtus darbus, pasirašyti sutartis tiek dėl Europos Sąjungos finansavimo skyrimo,
tiek dėl tolimesnių projekto įgyvendinimo veiksmų (teritorijų planavimo, rangos
darbų).
Verta pažymėti ir tai, kad birželio mėn. buvo paskelbta Europos Audito Rūmų
ataskaita apie didžiųjų Europos Sąjungos transporto infrastruktūros projektų
įgyvendinimą, kuri nustatė, kad „Rail Baltica“ yra vienas iš sėkmingiausiai Europoje
vykdomų didžiųjų projektų.
Ir nors Lietuvoje darbai aktyviai vyksta visose „Rail Baltica“ projekto atkarpose,
tačiau darbų progresas priklausys ne tik nuo mūsų pastangų, bei ir savalaikio
Europos Sąjungos finansavimo, kas išlieka esmine sąlyga, kad projektas galėtų būti
įgyvendintas pagal numatytą biudžetą ir terminus, t.y. iki 2026 metų.

KAROLIS
SANKOVSKI
Direktorius
UAB „Rail Baltica statyba“
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PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ
Pavadinimas

UAB „Rail Baltica statyba“

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Registracijos data

2014 m. sausio 23 d.

Įmonės kodas

303227458

Adresas

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Telefonas

+370 (5) 202 11 65

Elektroninis paštas

rbs@litrail.lt

Interneto svetainė

www.rail-baltica.lt

Pagrindinė veikla

Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail AS, koordinuojančios
projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, akcininko funkcijų vykdymas
Karolis Sankovski
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (turima įstatinio kapitalo dalis sudaro
100%)

Bendrovės direktorius
Akcininkai

INFORMACIJA APIE DUKTERINES IR ASOCIJUOTOS ĮMONES IR FILIALUS
RB Rail AS

Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo koordinavimas
K. Valdemāra iela 8-7, Ryga, Latvijos Respublika, LV-1010,
http://www.railbaltica.org

APIE BENDROVĘ
TRUMPAS ĮMONĖS APRAŠYMAS

UAB „Rail Baltica statyba“ (toliau – RBS, Bendrovė) yra dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonė, įsteigta dalyvauti
projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo procese ir Baltijos šalių įsteigtos įmonės RB Rail AS valdyme.
„Rail Baltica“ yra didžiausias ir brangiausias transporto infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, vykdomas po Baltijos
šalių Nepriklausomybės atkūrimo. Šio projekto apimtyje numatoma pastatyti daugiau nei 800 km ilgio europinės
vėžės geležinkelio atkarpą nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Talino, su jungtimi į Vilnių.
2013 m. rugsėjo 16 d. Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ministrų, atsakingų už transporto sektorių,
bendroje deklaracijoje numatyta, kad projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui užtikrinti bus steigiama bendra Baltijos
šalių įmonė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasiūlė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigti naują dukterinę bendrovę,
kuri kaip akcininkė dalyvautų numatomoje įsteigti bendroje įmonėje.
Bendra Baltijos šalių įmonė RB Rail AS buvo įsteigta 2014 m. spalio 28 d., Bendrovė tapo šios įmonės steigėja bei
akcininke, valdančia 1/3 akcijų.
Bendrovės veiklos objektas - įmonės RB Rail AS akcijų valdymas, jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas. Tai
lemia, kad Bendrovė neturi pagrindinių veiklų, t.y. įėjimo – išėjimo logistikos, rinkodaros ir pardavimo, aptarnavimo
po pardavimo ir pan. Bendrovės pagalbinę veiklą sudaro žmogiškųjų išteklių valdymas bei įmonės infrastruktūra
(planavimo ir atskaitomybės, kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo, apskaitos ir finansinių išteklių valdymo, kitų
procesų visuma).

INFORMACIJA APIE AKCIJAS 2020 M. BIRŽELIO 30 D.
Įstatinio kapitalo dydis,
Eur
4 161 494,08

Asocijuotoji įmonė
RB Rail AS

Akcijų skaičius,
vnt.
143 698

Akcijos nominali vertė, Eur
28,96

Valdoma
dalis, %

Akcijų
skaičius,
vnt.

Akcijos
nominali
vertė, Eur

33%

650 005

1

Pagrindinė veikla
Projekto „Rail Baltica“
įgyvendinimo koordinavimas
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BENDROVĖS VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Bendrovės veiklos objekto bei funkcijų specifika bei ribotumas nereikalauja daugiapakopės valdymo struktūros, todėl
ją sudaro bendrovės vadovas bei tiesiogiai jam pavaldūs darbuotojai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas
(vienintelis akcininkas AB
“Lietuvos geležinkeliai”)

Valdyba

Vadovas

BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI
Juridinių asmenų registre bei įregistruotuose bendrovės įstatuose 2020 m. birželio 30 d. numatyti šie bendrovės
organai:
Visuotinis akcininkų susirinkimas. Aukščiausias bendrovės valdymo organas. Vienintelis Bendrovės akcininkas
valdantis 100% įstatinio kapitalo - AB „Lietuvos geležinkeliai“. Įgyvendinant akcininko teises ir pareigas AB „Lietuvos
geležinkeliai“ priima esminius sprendimus, susijusius su strateginių krypčių nustatymu, nuosavybės teisių ir pareigų
įgyvendinimu, valdymo ir veiklos klausimais.
Valdyba. Kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų
susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
Valdybos kompetencijos yra nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose,
skelbiamuose interneto svetainės http://www.rail-baltica.lt skiltyje „UAB „Rail Baltica statyba“.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 1 Bendrovės valdybos posėdis.
BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS

KAROLIS SANKOVSKI
Valdybos pirmininkas
Pareigas eina nuo 2017 m.
gruodžio 13 d.

ODETA TRUČINSKAITĖŠIUŠIENĖ
Valdybos narys
Pareigas eina nuo 2017 m.
gruodžio 13 d.

IŠSILAVINIMAS
Aukštasis
universitetinis

IŠSILAVINIMAS
Aukštasis
universitetinis

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪRA“
GENERALINIS DIREKTORIUS, VALDYBOS
NARYS
MINDAUGO G. 12, VILNIUS, 305202934
RB RAIL AS
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
K.VALDEMĀRA IELA 8-7, RYGA, LATVIJOS
RESPUBLIKA, LV-1010, 40103845025
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
TEISĖS DEPARTAMENTO DIREKTORĖ
MINDAUGO G. 12, VILNIUS, 110053842
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ARENIJUS JACKUS
Valdybos narys
Pareigas eina nuo 2017 m.
gruodžio 13 d

IŠSILAVINIMAS
Aukštasis
universitetinis

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪRA“
„RAIL BALTICA“ KOORDINAVIMO
DEPARTAMENTO DIREKTORIUS,
VALDYBOS NARYS
MINDAUGO G. 12, VILNIUS, 305202934

VALDYBOS SUDĖTIES PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitimų bendrovės valdyboje neįvyko.
Vadovas. Bendrovei vadovauja direktorius, kuris yra vienasmenis valdymo organas. Direktorius taip pat yra ir
Bendrovės valdybos narys. Direktorių į pareigas skiria Bendrovės valdyba. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės
direktorius pareigas eina nuo 2017 m. birželio 1 dienos. Vadovo kompetencijos yra nustatytos Lietuvos Respublikos
Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose, skelbiamuose interneto svetainės http://www.rail-baltica.lt skiltyje
„Apie bendrovę“.
Valdybos nariai ir direktorius yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kurias galima rasti Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos interneto svetainėje http://www.vtek.lt. Ataskaitiniu laikotarpiu tarp valdybos narių, direktoriaus, taip
pat aukščiausio lygmens vadovybės interesų konfliktų nebuvo.

SVARBIAUSI 2020 M. I PUSMEČIO ĮVYKIAI
SAUSIO MĖN.

•

Paskelbta Baltijos šalių aukščiausiųjų audito institucijų bendro
audito ataskaita dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo.

•

Bendra Baltijos šalių įmonė RB Rail AS pateikė paraišką
Europos Sąjungos paramai gauti pagal Europos
infrastruktūros tinklų priemonės Transporto sektoriaus
daugiametę programą.

•

Paskelbtas viešasis pirkimas dėl projekto „Rail Baltica“
geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia
modernizavimo
susisiekimo
komunikacijų
inžinerinės
infrastruktūros vystymo plano parengimo ir poveikio aplinkai
vertinimo paslaugų.

•

Paskelbtas viešasis pirkimas dėl projekto „Rail Baltica“
geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo
plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų.

•

Paskelbtas viešasis pirkimas dėl projekto „Rail Baltica“
geležinkelių
infrastruktūros
priežiūros
depų
plėtros
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo
plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų.

•

2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
atsižvelgdama
į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. posėdžio
pasiūlymą, nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, paskelbė valstybės
lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo
koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

VASARIO MĖN.
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KOVO MĖN.

BALANDŽIO MĖN.

•

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu
Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) nuo 2020 m. kovo 16
d. paskelbė karantiną ir su tuo susijusius viešojo gyvenimo
apribojimus.

•

Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos susiklostė sunkiai
prognozuojama ir beprecedentė situacija ne tik Lietuvoje, bet
ir visame pasaulyje, kurios įtaką pajuto visi verslo sektoriai.
Apribojimai susiję su užsienio piliečių judėjimu, judėjimu per
valstybės sieną, viešojo ir privataus sektoriaus įmonių bei
organizacijų veikla, švietimo ir sveikatos įstaigų darbo
organizavimu bei kitomis ekonominio bei socialinio gyvenimo
sritimis.

•

Bendrovė
tęsdama
darbus
bei
vykdydama
savo
įsipareigojimus pabrėžia, kad visuomet elgiasi socialiai
atsakingai. Bendrovės klientų, tiekėjų, partnerių, darbuotojų ir
jų šeimos narių sveikata bei saugumas yra svarbiausias
Bendrovės prioritetas.

•

Bendrovės vadovybės vertinimu, aukščiau išnagrinėtos
aplinkybės bei atlikta jautrumo analizė patvirtina visas
prielaidas pakankamiems resursams bei įgalina tęsti
Bendrovės veiklą.

•

Bendrovės vadovybės vertinimu, susiklosčiusios neigiamos su
virusu susijusios aplinkybės nekelia abejonių dėl Bendrovės
veiklos tęstinumo bei nekeičia ilgalaikių Bendrovės veiklos
planų tikslų.

•

Įvyko projekto „Rail Baltica“ tarptautinis forumas, dėl karantino
organizuotas nuotoliniu būdu.

•

Atidarytas ir veiklą pradėjo projekto „Rail Baltica“ Lietuvos
biuras, jungiantis projekto įgyvendinimo komandas iš AB
„Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ ir įmonės RB Rail AS
Lietuvos filialo.

•

Paskelbti viešieji pirkimai dėl pirmojo etapo rangos darbų
projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijai įrengti ruože nuo
Kauno iki Panevėžio.

•

Paskelbta Europos audito rūmų audito ataskaita apie didžiųjų
Europos Sąjungos transporto projektų, įskaitant „Rail Baltica“
projektą, įgyvendinimą.

GEGUŽĖS MĖN.

BIRŽELIO MĖN.

FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovės finansiniai rodikliai pateikiami lentelėje bei detalizuojami finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2018 m.
I pusm.

2019 m.
I pusm.

2020 m.
I pusm.

Pardavimo pajamos

tūkst. Eur

37,0

18,8

6,1

Sąnaudos

tūkst. Eur

29,5

36,9

39,6

Finansinės veiklos rezultatas

tūkst. Eur

(243,8)

(429,1)

(181,9)
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2018 m.
I pusm.

2019 m.
I pusm.

2020 m.
I pusm.

EBITDA*

tūkst. Eur

7,5

(18,0)

(33,4)

EBIT*

tūkst. Eur

7,5

(18,1)

(33,5)

Grynasis pelnas

tūkst. Eur

(236,3)

(447,2)

(215,4)

Ilgalaikis turtas

tūkst. Eur

2 107,8

2 304,0

2 122,0

Trumpalaikis turtas

tūkst. Eur

128,3

107,2

73,0

2018 12 31

2019 12 31

2020 06 30

Turtas iš viso

tūkst. Eur

2 236,1

2 411,2

2 195,0

Nuosavas kapitalas

tūkst. Eur

2 227,3

2 398,4

2 183,0

%

99,6

99,5

99,5

kartais

14,50

8,4

6,1

Nuosavas kapitalas/Turtas
Bendrojo likvidumo koeficientas

* rengiant 2019 m. metines ataskaitas Grupės įmonėse pradėtas taikyti kitas EBIT, EBITDA ir išvestinių finansinių rodiklių apskaičiavimo būdas
(rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 11 psl.). 2018-2019 metų analizuojamo laikotarpio finansiniai rodikliai retrospektyviai perskaičiuoti
taikant naujus apibrėžimus.

VEIKLOS REZULTATAI
PAJAMOS

Bendrovės pajamos 2020 m. I pusm. siekė 6,1 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. I pusm. 18,8 tūkst. Eur ir 2018 m. I
pusm. 37,0 tūkst. Eur. Pajamų kritimą lėmė su AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ sudarytos projekto „Rail
Baltica“ koordinavimo paslaugų sutarčių vertės ir dirbtos darbo valandos.

Bendrovės pajamos, tūkst. Eur
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0

37,0

15,0
10,0

18,8

5,0

6,1

0,0
2018 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

2020 m. I pusm.

SĄNAUDOS

Bendrovės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2020 m. I pusm. sudarė 39,6 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 m.
I pusm. sąnaudos padidėjo 2,7 tūkst. Eur arba 7,3 proc. (darbo užmokesčio padidėjimas, atostoginių kaupiniai).
Didžiąją 2020 m. I pusm. sąnaudų dalį sudarė sąnaudos darbo užmokesčiui ir susijusioms sąnaudoms (darbo
užmokestis, Sodros mokesčiai, atostoginiai, ligos išmokos) 31,3 tūkst. Eur (79 proc.), kitoms sąnaudoms
(nusidėvėjimui, nuomai, auditui, kurui, ryšiams, komandiruotėms ir kt.) 8,3 tūkst. Eur (21 proc.). Detalus sąnaudų
detalizavimas pateikiamas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (16 punkt.).
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Bendrovės sąnaudos, tūkst. Eur

2018 m. I pusm.

4,5%

36,9

39,6

2019 m. I pusm.

2020 m. I pusm.

29,5

3,8%

Bendrovės sąnaudų struktūra, 2020 m. I pusm., %
Darbo užmokestis, socialinis draudimas, atostoginiai, darbdavio ligos išmokos

12,8%

Komunalinės, patalpų, kompiuterinės technikos nuomos ir aptarnavimo sąnaudos
Audito ir konsultavimo paslaugų sąnaudos

78,9%

Kitos sąnaudos (ryšio, automobilio eksploatacinės, notaro, reprezentacinės
sąnaudos ir kt.)

BALANSO POKYČIAI
RBS valdo 33,3% įmonės RB Rail AS akcijų. 2020 m. I pusm. RBS apskaitė 181,8 tūkst. Eur įmonės RB Rail AS
nuostolių ir atskaitomybėje fiksavo finansinio turto vertės sumažėjimą. Įmonės RB Rail AS nuostolių dydis nustatytas
ir apskaičiuotas remiantis įmonės RB Rail AS 2020 m. I pusm. finansine atskaitomybe. RB Rail AS pagal patvirtintą
2020 m. biudžetą planuoja metus baigti be nuostolių, todėl RBS finansinio turto vertė už 2020 m. bus koreguojama
pagal RB Rail AS audituotą metinę 2020 m. finansinę atskaitomybę.
2020 m. birželio 30 d. įregistruotą įstatinį kapitalą sudarė 143 698 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali
vertė buvo 28,96 Eur. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 4 161 494 Eur.

DIVIDENDŲ POLITIKA
Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą ir pelno įmokų dydį reglamentuoja 1997 m. sausio 14 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 20 ir jo pakeitimai.
Grupės įmonių dividendų paskyrimas ir mokėjimas reglamentuojamas vadovaujantis Grupės Dividendų politika,
parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatas ir Valdymo ir koordinavimo centro
(VKC) rekomendacijas.
Grupė ir atskiros dukterinės įmonės dividendų skyrimą planuoja atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžos lygį bei
uždirbtą grynąjį pelną. Dividendų politikoje numatyta, kad skirti pelno dalį dividendams, už finansinius metus ar
trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, reikia atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžą, finansines bendrovių
galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų vykdymą bei kitas aplinkybes. Dividendams
turėtų būti skiriama nuo 60 iki 85 proc. grynojo pelno, priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos dydžio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
Bendrovė gali skirti mažesnius dividendus arba jų neskirti visai tuo atveju, jeigu bus patyrusi grynąjį nuostolį. Taip
pat, jei institucinių kreditorių stebimi finansiniai rodikliai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išmokėjus dividendus
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neatitiktų sutartinių reikšmių. Dividendai nemokami ir tuo atveju, jei Grupės įmonės nuosavas kapitalas, išmokėjus
dividendus, taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms
akcijoms įsigyti sumą, o taip pat ir tuo atveju, jei įmonė yra nemoki arba išmokėjusi dividendus tokia taptų.
Dukterinės bendrovės Valdyba gali pasiūlyti nustatyti didesnę dividendams išmokėti skirtą pelno dalį atsižvelgiant į
Dukterinės bendrovės finansinių planų vykdymą, grynojo pelno dydį, EBITDA, finansinių skolų ir EBITDA santykį,
D/E santykį bei kitus reikšmingus rodiklius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, už kurį siūlomi dividendai ir toks didesnis
išmokėjimas neturėtų reikšmingos neigiamos įtakos Grupės ilgalaikės strategijos įgyvendinimui.
Akcininko sprendimu dividendai ankstesniais laikotarpiais nebuvo paskirti.

SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI
Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos objekto bei funkcijų specifiką, Bendrovė specialiųjų įpareigojimų nevykdo.

INVESTICIJOS
Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos objekto bei funkcijų specifiką, Bendrovė investicinių projektų nevykdo.

DARBUOTOJAI
Bendrovė, siekdama sėkmingai įgyvendinti savo strategiją, vadovaujasi gerąja personalo valdymo praktika paremtais
personalo valdymo principais. Dėmesys darbuotojams yra strateginė kryptis, pirmiausia įgyvendinama per
organizacinės kultūros vystymą. Visoje LTG grupėje siekiama aukštų rezultatų kultūros, pagrįstos veikiančiomis LTG
vertybėmis.

Bendrovės darbuotojų skaičius 2020 m. birželio 30 d. siekė 4. Bendrovės darbuotojų skaičius nuo metų pradžios
nekito.
Vidutinis mėnesinis sąlyginis atlyginimas nuo 2019 m. gruodžio 31 d., keitėsi nuo 2 657 Eur iki 2 903 Eur. Šį pokytį
sąlygojo darbo užmokesčio padidinimas vykdant Grupės darbuotojų darbo užmokesčio lygio peržiūrą atsižvelgiant į
individualių tikslų pasiekimą.
Pateikiama trijų metų darbuotojų ir vidutinio darbo užmokesčio rodiklių dinamika.

Pareigybių
grupės

Direktorius ir
vadovai
Iš viso

2018 12 31*
Faktinis
Vidutinis
darbuotojų
darbo
skaičius
užmokestis,
laikotarpio
Eur
pabaigai

2019 12 31
Faktinis
Vidutinis
darbuotojų
darbo
skaičius
užmokestis,
laikotarpio
Eur
pabaigai

2020 06 30
Faktinis
Vidutinis
darbuotojų
darbo
skaičius
užmokestis,
laikotarpio
Eur
pabaigai

4

2 059

4

2 657

4

2 903

4

2 059

4

2 657

4

2 903

* siekiant duomenų palyginamumo 2018 m. vidutinio darbo užmokesčio duomenys perskaičiuoti pagal naująją mokesčių sistemą,
padauginant iš 1,289 koeficiento.
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RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS
Siekiant identifikuoti neigiamą poveikį galinčius turėti įvykius ar procesus, Grupėje yra atliekamas rizikų įvertinimas,
rengiami rizikos valdymo priemonių planai, stebimas numatytų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimas.
Identifikavus galimas rizikas, susijusias su Bendrovės veikla, fiksuojamas esamas ir priimtinas rizikos lygis bei
įgyvendinamos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės ir rekomendacijos. Šių procesų valdymui ir koordinavimui
bendrovėje yra paskirtas bendrovės rizikos koordinatorius.
Bendrovės veiklos rizikos valdymas vykdomas vadovaujantis vieninga Grupėje diegiama ir nuolat veikloje tobulinama
geriausiomis rizikų valdymo praktikomis (ISO 31000, COSO) paremta rizikų valdymo sistema. Rizikų valdymu
užtikrinama, kad veikloje kylančios rizikos būtų identifikuotos, vertinamos, valdomos bei minimizuojamas galimas jų
poveikis.
Bendrovės veikloje kylančių rizikų lygis įvertinamas nustatant jų tikimybę ir galimą poveikį (įvertinant finansinį, teisinį
poveikį bei poveikį reputacijai) ir priskiriama atitinkamai rizikų kategorijai (išskiriamos kategorijos: strateginės, veiklos,
finansinės ir atitikties). Tokiu būdu įvertintoms rizikoms, parenkamos rizikos valdymo priemonės, kurių įgyvendinimas
sumažintų tikimybės ir (ar) poveikio įtaką taip, kad rizikos įtaka tikslams ir rezultatams atsidurtų rizikos tolerancijos
ribose.

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI
LTG įmonių grupės įmonės laikosi 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 patvirtinto „Valstybės valdomų įmonių
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo“ reikalavimų, atskleisdamos reikalaujamą informaciją metiniuose ir
tarpiniuose pranešimuose bei užtikrindamos informacijos atskleidimą savo interneto svetainėse.

APIBRĖŽIMAI
Pardavimų pajamos

Pardavimų pajamos, neįskaitant kitos ir finansinės veiklos pajamų

Sąnaudos

Sąnaudos, neįskaitant pelno mokesčio ir finansinės veiklos sąnaudų
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – finansinės investicinės veiklos
rezultatas
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – finansinės investicinės veiklos
rezultatas + nusidėvėjimas ir amortizacija
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio
pabaigoje
Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai
laikotarpio pabaigoje
Sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai (be darbuotojų
esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių
ilgalaikiame nedarbingume)
Vienam sąlyginiam darbuotojui tenkantis apskaičiuotas darbo užmokestis
bruto

EBIT
EBITDA
Nuosavo kapitalo
koeficientas
Bendrojo likvidumo
koeficientas
Darbuotojų skaičius
Vidutinis darbo užmokestis

Direktorius

Karolis Sankovski

Elektroniniu UAB „Rail Baltica statyba“ direktoriaus Karolio Sankovski parašu pasirašomas tarpinis pranešimas
esantis šio dokumento 1-11 psl.
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis turtas
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Finansinis turtas
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Gautinos sumos iš susijusių šalių
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso
TURTO IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Akcijų priedai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos skolos
Susijusioms šalims mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

2020-06-30

2019-12-31

4
4
6

1
1
2 121 992
2 121 993

130
130
2 303 837
2 303 967

7
8
9
10
11

63
290
7 331
1 359
63 921
72 964
2 194 957

79
247
15 040
225
91 625
107 216
2 411 183

Pastabos

TURTAS

2020-06-30

2019-12-31

12

4 161 494
86
(1 978 639)
2 182 941

4 161 494
86
(1 763 218)
2 398 362

14
14
13
14

182
914
9 120
1 800
12 016
12 016
2 194 957

187
989
6 245
5 400
12 821
12 821
2 411 183

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius
Karolis Sankovski

Vyr. finansininkė
Daiva Prevelienė

Elektroniniu UAB „Rail Baltica statyba“ direktoriaus Karolio Sankovski ir vyr. finansininkės Daivos Prevelienės parašu
pasirašomos finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas esantis šio dokumento 13 - 24 pusl.
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PELNO (NUOSTOLIO) IR KITŲ BENDRŲJŲ
PAJAMŲ ATASKAITA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNĖSIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

STRAIPSNIAI
Pagrindinės veiklos pajamos
Pajamos iš viso
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos
Kuras, medžiagos
Nuoma ir komunalinės
Kitos sąnaudos
Veiklos pelnas
Finansinės veiklos sąnaudos (komisiniai)
Asocijuotų įmonių rezultatų dalis
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį
Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Bendrosios pajamos iš viso

Pastabos

PELNO (NUOSTOLIO) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
2020-06-30

2019-06-30

6 059
6 059
(129)
(28 929)

18 784
18 784
(130)
(26 297)

(370)
(2 497)
(7 651)
(33 517)
(59)
(181 845)
(215 421)
(215 421)
(215 421)

(551)
(3 155)
(6 760)
(18 109)
(57)
(429 025)
(447 191)
(447 191)
(447 191)

15
16
16
16
16
16
17
17

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNĖSIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

RODIKLIAI

Pastabos

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.
Pirmą kartą laikomo 16-ojo TFAS įtaka
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Įstatinio kapitalo didinimas akcininko įnašu
Įstatinio kapitalo mažinimas
Sudaryti rezervai
Rezervų panaudojimai
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Įstatinio kapitalo didinimas
Įstatinio kapitalo mažinimas
Sudaryti rezervai
Rezervų panaudojimas
Likutis 2020 m. birželio 30 d.

Įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Privalomasis
rezervas

Kiti
rezervai

3 511 313
-

70
-

-

-

650 181
4 161 494
4 161 494

16
86
86

-

-

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)
(1 284 087)
(479 131)
(479 131)
(1 763 218)
(215 421)
(215 421)
(1 978 639)

Iš viso
2 227 296
(479 131)
(479 131)
650 197
2 398 362
(215 421)
(215 421)
2 182 941

UAB „Rail Baltica statyba“
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
UŽ ŠEŠIŲ MĖNĖSIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2020-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nepiniginių straipsnių koregavimas:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo / nurašymo
Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)
Prekybos gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų vertės sumažėjimas (atstatymas)
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimas (atstatymas)
Sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)
Sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)
Palūkanų (pajamos)
Palūkanų sąnaudos
Nuomos įsipareigojimo palūkanos
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)
Prekybos ir kitų gautinų sumų, bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas
(sumažėjimas)
(Sumokėtas) pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinio turto (įsigijimas)
Gautos palūkanos
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas
Paskolų (grąžinimas)
Gautos (grąžintos) dotacijos
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (įstatinio kapitalo didinimas)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

2019-06-30

(215 421)

(447 191)

129
181 845
(33 447)

130
429 025
(18 036)

16

(45)

6 532

(1 524)

(80)
2 875

837
5 715

(3 600)
(27 704)

(3 361)
(16 414)

-

-

(27 704)
91 625
63 921

(16 414)
116 422
100 008

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNĖSIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji informacija
Uždaroji akcinė bendrovė „Rail Baltica statyba“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 2014 m. sausio 23 d. Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės veiklos pagrindinis tikslas - siekti, kad Europos Sąjungos ir projekte
„Rail Baltica” dalyvaujančių valstybių lėšomis projektas „Rail Baltica” būtų išvystytas ir įgyvendintas – suprojektuota
ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Pagrindinė buveinė yra Mindaugo g. 12, Vilnius, LT-03603, registracijos kodas 303227458.
2017 m. liepos 20 d. bendrovė tapo PVM mokėtoja, PVM mokėtojo kodas LT100011033413.
UAB „Rail Baltica statyba“ yra ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas. Bendrovė priklauso
įmonių grupei. Bendrovės patronuojančioji įmonė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“, registracijos kodas 10053842,
buveinė Mindaugo g. 12/14, Vilnius.
2020 m. birželio 30 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo AB „Lietuvos geležinkeliai“.
2020 m. birželio 30 d. UAB „Rail Baltica statyba“ įstatinį kapitalą sudarė 143 698 paprastosios akcijos, kurių
kiekvienos nominali vertė buvo 28,96 EUR. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 4 161 494 EUR. 86 Eur
perkelti į akcijų priedus.
UAB „Rail Baltica statyba“ turi investiciją į asocijuotą bendrą Baltijos šalių įmonę RB Rail AS. Įmonė RB Rail AS buvo
įsteigta 2014 m. spalio 28 d., Bendrovė tapo šios įmonės steigėja bei akcininke, valdančia 1/3 akcijų. Įmonės RB Rail
AS akcijų valdymas, jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas yra pagrindinis bendrovės veiklos objektas.
Informacija apie įmonės RB Rail AS“ akcininkus:
Valdoma dalis, %

Įstatinis kapitalas, Eur

Akcijų priedai, Eur

33,33
33,33
33,33
100,00

650 005
650 005
650 005
1 950 015

3 249 995
3 249 995
3 249 995
9 749 985

UAB „Rail Baltica statyba“
Eiropas dzelzcela linijas SIA
Rail Baltic Estonia OU

2020 m. birželio 30 d. Bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 4 (2019 m. birželio 30 d. – 4).
2. Svarbios apskaitos politikos priemonės
Bendrovės sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės
Standartus (toliau – TFAS) ir Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau
– ES).
Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už
metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal TFAS priimtus taikyti ES.
Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei
nenurodyta kitaip. Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais
eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti dėl apvalinimo. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi
nereikšmingais.
Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.
Veiklos tęstinumas. Šios finansinės ataskaitos už 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusius finansinius metus parengtos
pagal Bendrovės vadovybės daromą prielaidą, kad Bendrovė tęs savo veiklą.
3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai
Rengdama finansinę atskaitomybę pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, Bendrovės vadovybė turi atlikti
skaičiavimus ir įvertinimus prielaidoms, kurios daro įtaką apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais,
pajamomis ir išlaidomis susijusiems skaičiams. 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
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3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai (tęsinys)
apskaičiavimų. Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra nuolat peržiūrimi ir remiasi istorine patirtimi bei kitais veiksniais,
įskaitant ateities įvykių, kurie, tikimasi, yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, lūkesčiais.
Reikšmingi įvertinimai ir prielaidos. Informacija apie svarbius įvertinimus ir prielaidas, aptarti išsamiau toliau.
Pajamų pripažinimo momentas. Bendrovės vadovybė įvertina pajamų pripažinimo momentą, t. y. ar pajamos
pripažįstamos per laiko tarpą ar tam tikru laiko momentu.
Įrangos įvedimo į eksploataciją data. Turtas įvedamas į eksploataciją bei turto nusidėvėjimas pradedamas
skaičiuoti tada, kai šis turtas yra parengtas naudojimui, t. y. kai jis yra toje vietoje ir jam sudarytos tokios sąlygos,
kad jį būtų galima naudoti vadovybės numatytu būdu.
Nematerialaus turto ir nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo laikotarpiai. Viso
nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo laikotarpiai buvo įvertinti perėjimo dieną, t. y. 2015 m.
sausio 1 d., metu. Turto naudingojo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi kiekvienais metais ir prireikus koreguojami,
kad atspindėtų likusio naudingojo laikotarpio dabartinį įvertinimą, atsižvelgiant į technologinius pokyčius, turto
ekonominį panaudojimą ateityje ir jo fizinę būklę. Jeigu lūkesčiai skirtųsi nuo ankstesnių įvertinimų, pokyčiai būtų
apskaityti kaip apskaitinio įvertinimo pasikeitimas remiantis 8-uoju TAS.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostoliai. Viso nekilnojamojo turto, įrangos ir
įrengimų tikroji vertė buvo įvertinta perėjimo dieną, t. y. 2015 m. sausio 1 d., metu. Bendrovė peržiūri nekilnojamo
turto, įrangos ir įrengimų likutines vertes kiekvieną finansinės būklės ataskaitos datą tikslu nustatyti, ar yra turto vertės
sumažėjimą rodančių požymių. Jei tokie požymiai yra, apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. Bendrovė peržiūri
nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų likutines vertes kiekvieną finansinės būklės ataskaitos datą siekdamos
nustatyti, ar yra turto vertės sumažėjimą rodančių požymių. Jei tokie požymiai yra, apskaičiuojama to turto
atsiperkamoji vertė. Turto vertės sumažėjimo testavimo tikslais turtas, kuris nepertraukiamo naudojimo procese
uždirba grynuosius pinigus ir didžiąja dalimi nepriklauso nuo kito turto ar turto grupių (grynuosius pinigus
generuojančių vienetų) generuojamų grynųjų pinigų įplaukų, yra sugrupuojamas į mažiausią grupę. Atsiperkamoji
vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: turto tikroji vertė, atėmus pardavimo išlaidas, ir turto
naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės,
taikant prieš mokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią
su tuo turtu. Turto, kuris savarankiškai neuždirba piniginių įplaukų, atsiperkamoji vertė yra nustatoma pagal pinigus
generuojančio vieneto, kuriam šis turtas priklauso atsiperkamąją vertę.
Nuoma. Nuoma - sutartis arba sutarties dalis, už atlygį suteikianti teisę tam tikrą laikotarpį naudoti turtą (nuomojamą
turtą). Sutartis yra nuomos sutartis arba apima nuomą, jeigu už atlygį ji suteikia teisę kontroliuoti nustatyto turto
naudojimą tam tikrą laikotarpį. Naujasis 16–asis TFAS „Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. Naujajame
standarte numatyti nuomos pripažinimo, vertinimo, pateikimo, informacijos atskleidimo principai. Pagal visas nuomos
rūšis nuomininkas įgyja teisę naudoti turtą nuomos pradžioje ir, jeigu nuomos mokėjimai atliekami per tam tikrą
laikotarpį, taip pat gauna finansavimą. Dėl to, 16-uoju TFAS panaikinamas nuomos skirstymas į veiklos nuomą arba
finansinę nuomą, kaip to reikalaujama 17-ajame TAS, o vietoj to pateikiamas bendras nuomininko apskaitos modelis.
Nuomininkai turi pripažinti: (a) visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 mėnesių, turtą ir įsipareigojimus,
išskyrus atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė yra nedidelė; (b) nuomos turto nusidėvėjimą
atskirai nuo palūkanų už nuomos įsipareigojimus pelno (nuostolių) ataskaitoje. Į 16-ąjį TFAS iš esmės perkeliami 17jame TAS apibrėžti nuomotojo apskaitos reikalavimai. Dėl šios priežasties nuomotojas toliau turi skirstyti nuomą į
veiklos nuomą arba finansinę nuomą ir apskaitoje skirtingai registruoti šias dvi nuomos rūšis. Pagal nuomos sutartį
perduodamo turto vertė ir susiję nuomos įsipareigojimai turi būti apskaityti Bendrovės Finansinės būklės ataskaitoje.
Nuomininkas
Bendrovė vertina kiekvieną sutartį dėl galimų nuomos elementų. Jeigu sutartis yra nuomos sutartis arba apima
nuomą, Bendrovė kiekvieną sutarties nuomos komponentą apskaito kaip nuomą atskirai nuo sutarties ne nuomos
(paslaugos) komponentų. Bendrovė netaiko nuomos pripažinimo nuostatų trumpalaikei nuomai (nuomos sutartims
iki vienerių metų), ir nuomai, kurios nuomojamo turto vertė yra maža (kompiuteriai, telefonai, spausdintuvai, baldai ir
pan.). Sprendžiant ar turto vertė yra maža, Bendrovė vertina kiekvieną turto vienetą atskirai. Sprendžiant ar turto
vertė yra maža, nuomos mokesčiai per visą nuomos laikotarpį nėra vertinami. Mažos vertės turtu yra laikomas turtas,
kurio vertė yra iki 4 tūkst. eurų. Visam nematerialiajam turtui nuomos pripažinimo nuostatų Bendrovė netaiko. Tokiam
turtui Bendrovė taiko 38-ojo TAS „Nematerialusis turtas“ nuostatas. Bendrovė nuomos pradžios datą pripažįsta
naudojimo teise valdomą turtą ir nuomos įsipareigojimą Finansinės būklės ataskaitoje. Pradžios datą Bendrovė
naudojimo teise valdomą turtą įvertina savikaina. Po pradžios datos naudojimo teise valdomas turtas yra vertinamas
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, ir koregavimą dėl bet kokio
įsipareigojimo pakartotinio vertinimo. Pradžios data Bendrovė vertina nuomos įsipareigojimą tai datai nesumokėtų
nuomos mokesčių dabartine verte. Nuomos mokesčiai turi būti diskontuojami naudojant nuomos sutartyje numatytą
palūkanų normą, jei tą normą galima lengvai nustatyti. Jeigu tos normos negalima lengvai nustatyti, Bendrovė
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3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai (tęsinys)
naudoja nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą. Nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą
Bendrovė užfiksuoja kiekvienų metų pradžioje ir naudoja ją visoms tais metais naujai pasirašytoms sutartims ir
sutartims, kurių sąlygos (ne visos, o tik dėl kurių turi būti atliktas nuomos įsipareigojimo pakartotinis vertinimas) per
tuos metus keitėsi. Nuomos įsipareigojimo pakartotinis įvertinimas vyksta, jei pinigų srautai keičiasi pagal nuomos
pradines sąlygas, pavyzdžiui, jei nuomos laikotarpio pasikeitimai ar nuomos mokėjimai keičiasi remiantis indeksu ar
palūkanų norma. Pakeitimai, kurie nebuvo pradinės nuomos sutarties sąlygos, yra nuomos pakeitimai.
Nuomotojas
Finansinė nuoma. Pradžios datą Bendrovė finansinės būklės ataskaitoje pripažįsta finansinės nuomos būdu
išnuomotą turtą ir pateikia jį kaip gautiną sumą, lygią grynųjų investicijų į nuomą sumai. Grynosioms investicijoms į
nuomą įvertinti Bendrovė naudoja nuomos sutartyje numatytas palūkanas. Subnuomos atveju, jeigu subnuomos
sutartyje numatytos palūkanų normos negalima lengvai nustatyti, grynosioms investicijoms į subnuomą įvertinti
Bendrovė, kaip tarpinis nuomotojas naudoja diskonto normą, naudojamą pagrindinei
sutarčiai (pakoreguotą pagal bet kokias pirmines tiesiogines išlaidas, susijusias su subnuoma). Pirminės tiesioginės
išlaidos įtraukiamos į pirminį grynųjų investicijų į nuomą vertinimą ir sumažina per nuomos laikotarpį pripažįstamų
pajamų sumą. Nuomos sutartyje numatyta palūkanų norma nustatoma taip, kad pirminės tiesioginės išlaidos
automatiškai įtraukiamos į grynųjų investicijų į nuomą sumą; atskirai jos nepridedamos. Finansines pajamas per
nuomos laikotarpį Bendrovė pripažįsta remdamasi metodu, kuris parodo Bendrovės grynųjų investicijų į finansinę
nuomą pastovią periodišką grąžos normą. Bendrovė atima su laikotarpiu susijusius nuomos mokesčius iš bendrųjų
investicijų į nuomą, kad laipsniškai sumažintų tiek pagrindines, tiek neuždirbtas finansines pajamas.
Veiklos nuoma. Bendrovė pripažįsta nuomos mokesčius, susijusius su veiklos nuoma, pajamomis pagal tiesinį
metodą. Išlaidas (įskaitant nusidėvėjimą), patirtas uždirbant su nuoma susijusias pajamas, Bendrovė pripažįsta
sąnaudomis. Pirmines tiesiogines išlaidas, patiriamas gaunant veiklos nuomos teisę, Bendrovė įskaičiuoja į
nuomojamo turto balansinę vertę ir pripažįsta tas išlaidas nuomos laikotarpio sąnaudomis tuo pačiu pagrindu, kaip ir
nuomos pajamas. Bendrovė apskaito veiklos nuomos pakeitimą kaip naują nuomą nuo pakeitimo įsigaliojimo datos
ir iš anksto sumokėtus ar sukauptus nuomos mokesčius, susijusius su pradine nuoma, laiko naujos nuomos
mokesčių dalimi.
Nuomos laikotarpio trukmė. Nustatydama nuomos laikotarpį vadovybė vertina visus faktus ir aplinkybes, dėl kurių
atsiranda ekonominių paskatų pasinaudoti galimybe pratęsti sutartį arba nepasinaudoti galimybe ją nutraukti.
Galimybės pratęsti sutartį (arba laikotarpius po galimybės nutraukti sutartį) nuomos sutartyse numatomos tik jeigu
galima pagrįstai tikėtis, kad nuomos sutartis bus pratęsta (arba nebus nutraukta).
Diskonto norma. Vertinant turto naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki jų dabartinės
vertės, taikant ikimokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir turtui
būdingas rizikas, kurios nebuvo vertintos skaičiuojant pinigų srautus.
Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai. Vadovybė, vertindama tikėtinus kredito nuostolius, daro prielaidas
ir jų pagrindu priima sprendimus. Tikėtini kredito nuostoliai vertinami kaip visų grynųjų pinigų nuostolių dabartinė
vertė (skirtumas tarp pinigų srautų, kuriuos Bendrovė turi pagal sutartį, ir pinigų srautus, kuriuos Bendrovė tikisi gauti).
Vadovybė daro prielaidas dėl diskonto normos bei daro prielaidą, kad įsipareigojimų neįvykdymas įvyksta, kai
mokėtinos sumos yra neapmokėtos daugiau nei 90 dienų nuo apmokėjimo termino.
Atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės. Bendrovė peržiūri atsargų sąrašą bent kartą per metus,
norėdamos nustatyti atsargų grynąją realizacinę vertę. Atsargos, kurios yra įsigytos ankščiau nei prieš metus, yra
peržiūrimos, siekiant nustatyti, ar jas galima bus realizuoti ateityje. Lėtai judančių atsarginių dalių ir kitų medžiagų
atveju vertės sumažėjimas pripažįstamas visai atsargų įsigijimo savikainai, jeigu atsargos atsargų sąraše išbuvo
daugiau kaip 2 metus ir nuo tada nebuvo naudojamos.
Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai. Bendrovė priima reikšmingus sprendimus įvertindamos ir
pripažindamos atidėjinius ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su vykstančiais ginčais ar kitais
neišspręstais ieškiniais, kurie bus išspręsti derybomis, tarpininkavimu ar arbitražu, ir kitus neapibrėžtuosius
įsipareigojimus. Sprendimą reikia priimti įvertinant tikimybę, kad sprendimas dėl ieškinio bus palankus, arba
susidarys įsipareigojimas, ir kiekine verte įvertinti galimus galutinio išsprendimo variantus. Dėl šiam vertinimo
procesui būdingų netikrumų, faktiniai nuostoliai gali skirtis nuo iš pradžių apskaičiuotų atidėjinių. Šie įvertinimai gali
keistis atsiradus naujai informacijai, pirmiausia dėl vidaus specialistų, tokių kaip teisininkai, paramos. Įvertinimų
pakeitimai gali turėti reikšmingos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.
Atidėtasis pelno mokestis. Atidėtasis mokestis skaičiuojamas balanso metodu, atsižvelgiant į laikinus skirtumus
tarp turto ir įsipareigojimų finansinių ir mokestinių verčių. Atidėtojo mokesčio suma priklauso nuo numatomo turto
panaudojimo ir įsipareigojimo padengimo ateityje. Atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas tik tuomet, kai ateityje
tikimasi pakankamai apmokestinamojo pelno, kuris leis panaudoti mokesčio turtą. Atidėtojo mokesčio turto vertės
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3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai (tęsinys)
peržiūrimos kiekvienos finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną ir sumažinamos, jei nėra tikėtina, kad susijusi
mokestinė nauda gali būti panaudota.
4. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
Kiti įrenginiai, prietaisai
ir įrankiai
Įsigijimo vertė
2018 m. gruodžio 31 d.
- įsigijimai
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- perklasifikavimai
2019 m. gruodžio 31 d.
- įsigijimai
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- perklasifikavimai
2020 m. birželio 30 d.
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai
2018 m. gruodžio 31 d.
- amortizacija
- vertės sumažėjimas per metus
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- perklasifikavimai
2019 m. gruodžio 31 d.
- amortizacija
- vertės sumažėjimas per metus
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- pardavimai, perleidimai, nurašymai
- perklasifikavimai
2020 m. birželio 30 d.
Likutinė vertė
2018 m. gruodžio 31 d.
2019 m. gruodžio 31 d.
2020 m. birželio 30 d.

Iš viso

1 326
1 326
1 326

1 326
1 326
1 326

937
259
1 196
129

937
259
1 196
129

1 325

1 325

389
130
1

389
130
1

Naudojamo visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė:
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Iš viso

2020-06-30
1 326
1 326

2019-12-31
549
549

5. Naudojimo teise valdomas turtas
Finansinių ataskaitų sudarymo dienai Bendrovė turi sudariusi nekilnojamojo turto (patalpų), kompiuterinės technikos
ir transporto priemonių nuomos sutarčių.
Bendrovė 2020 m. sausio 1 d. ir 2020 m. birželio 30 d. nepripažino papildomų nuomos įsipareigojimų iš nuomos
sutarčių ir nepripažino papildomai teisės naudotis turtu, kadangi Bendrovės turimos nuomos sutartys atitinka praktinio
taikymo išimtis.
6. Investicijos į asocijuotas įmones ir kitas įmones
UAB „Rail Baltica statyba“ valdo 33,33 % įmonės RB Rail AS akcijų. Lentelėje atvaizduota 1/3 bendrovei priklausanti
dalis.
Įsigijimo savikaina
Įsigijimo vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
Padidėjimas (+)
Sumažėjimas (-)
Įsigijimo vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
Padidėjimas (+)

2 600 000
650 000
3 250 000
650 000

Investicijos
(nuosavybės metodas)
1 944 822
650 000
(487 383)
2 107 439
650 000
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Įsigijimo savikaina
Sumažėjimas (-)
Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
Padidėjimas (+)
Sumažėjimas (-)
Įsigijimo vertė 2020 m. birželio 30 d.

3 900 000
3 900 000

Investicijos
(nuosavybės metodas)
(453 602)
2 303 837
(181 845)
2 121 992

7. Atsargos

Kuras ir degalai
Iš viso

2020-06-30
63
63

2019-12-31
79
79

2020 m. birželio 30 d. (kaip ir 2019 m. gruodžio 31 d.) Bendrovė neturėjo atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis.
8. Išankstiniai apmokėjimai
Išankstinius apmokėjimus sudarė:
Išankstiniai apmokėjimai (AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“)
Iš viso

2020-06-30
290
290

2019-12-31
247
247

2020-06-30
7 331
7 331

2019-12-31
15 040
15 040

9. Prekybos gautinos sumos
Iš susijusių įmonių gautinos sumos:
Gautinos sumos iš susijusių šalių (AB „Lietuvos geležinkelių infrastuktūra“)
Iš viso pirkėjų įsiskolinimas

Iš susijusių įmonių gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 45 dienos. Pradelstų sumų nėra.
10. Kitos gautinos sumos
Prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:
Gautinas PVM
Iš viso

2020-06-30
1 359
1 359

2019-12-31
225
225

2020-06-30
63 921
63 921

2019-12-31
91 625
91 625

11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:
Pinigai banke
Iš viso

2019 m. ir 2020 m. birželio 30 d. Bendrovė terminuotų indėlių neturėjo.
12. Kapitalas
Bendrovės vienos akcijos nominali vertė – 28,96 eurų. Visos akcijos yra apmokėtos.
2020 m. birželio 30 d. įregistruotą įstatinį kapitalą sudarė 143 698 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali
vertė buvo 28,96 Eur. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 4 161 494 Eur.
Įstatinio kapitalo pokytis 2020 m. birželio 30 d. pateiktas lentelėje:
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Įstatinis kapitalas
Pasirašytas akcinis kapitalas
Akcijų kiekis 2018-12-31
Padidėjo
Akcijų kiekis 2019-12-31
Akcijų kiekis 2020-06-30
2. Kapitalo struktūra
2.1. Pagal akcijų rūšis
2.10. Paprastosios akcijos
2.11. Privilegijuotosios akcijos
2.2. Valstybinis kapitalas
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neįmokėtos sumos, tame
tarpe:
Akcininkai (skolininkai)
Iš viso

Akcijų skaičius,
vnt.

3 511 313
650 181
4 161 494
4 161 494

121 247
22 451
143 698
143 698

4 161 494
-

143 698
-

4 161 494

143 698

13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
2020 m. birželio 30 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:
Sukaupti atostoginiai
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims
Iš viso

2020-06-30
4 241
2 872
1 004
980
23
9 120

2019-12-31
1 894
2 511
891
949
6 245

2020-06-30
182
914
1 800
2 896

2019-12-31
187
989
5 400
6 576

2020-06-30
6 059
6 059

2019-06-30

14. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
2020 m. birželio 30 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:
Prekybos mokėtinos sumos
Susijusioms šalims mokėtinos sumos
Sukauptos audito paslaugų sąnaudos
Iš viso

15. Pardavimo pajamos
2020 m. birželio 30 d. pajamas sudarė:
Projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugos
Iš viso

18 784
18 784

„Rail Baltica“ projekto paslaugų sutartis Nr. SUT(LGI)–567 pasirašyta 2020 m. balandžio 28 d. Šių paslaugų tikslas
– vykdyti projekto „Rail Baltica" įgyvendinimo valdymą, administravimą ir koordinavimą, siekiant užtikrinti, kad
projekto „Rail Baltica" veiklos, įgyvendinamos LR teritorijoje, būtų atliekamos laiku, kokybiškai, laikantis numatyto
biudžeto.
Bendrovės teikiamų projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugų sandorio kainodara buvo pagrįsta „kaštai plius“
kainodaros metodu, kuris paremtas bendrovės planinėmis sąnaudomis bei faktiniu bendrovės darbuotojų darbo laiku
einamąjį mėnesį. Vienos valandos įkainis skaičiuojamas 2020 m. planuojamas tiesioginės sąnaudas dalinant iš
planuojamų dirbti valandų ir pridedant 7,99 proc, maržą.
Bendrovės gaunamos pajamos už suteiktas projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugas užtikrina einamąjį mėnesį
bendrovės patiriamų veiklos sąnaudų padengimą ir suteikia papildomą finansavimo šaltinį, taip išvengiant sąnaudų
dengimo iš įstatinio kapitalo, kas ilgalaikėje perspektyvoje lemtų bendrovės įstatinio kapitalo nepakankamumą.
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16. Sąnaudos
2020-06-30
28 929
370
2 566
2 497
129
526
2 346
9
1 800
404
39 576

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos
Kuras (automobiliams)
Automobilių veiklos nuoma, eksploatacinės sąnaudos, draudimas
Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos, kompiuterinės įrangos nuoma ir priežiūra
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Mobiliojo ryšio paslaugos, fiksuotojo ryšio paslaugos
Komandiruotės sąnaudos
Atostogų rezervas
Neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis
Audito ir teisinės paslaugos
Kitos išlaidos
Iš viso

2019-06-30
26 297
551
1 602
3 155
130
784
21
1 165
7
2 700
481
36 893

17. Finansinės veiklos rezultatas
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., finansinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudarė:
2020-06-30
Finansinės veiklos pajamų iš viso
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso
Banko komisiniai mokesčiai
Asocijuotos įmonės bendrųjų sąnaudų dalis pagal nuosavybės metodą
Finansinės veiklos rezultatas

(181 904)
(59)
(181 845)
(181 904)

2019-06-30
(429 082)
(57)
(429 025)
(429 082)

18. Pelno mokestis
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., Bendrovė pelno neturėjo ir pelno mokesčio nemokėjo.
19. Susijusių šalių sandoriai
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai
šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2020 m. birželio 30
d. ir 2019 m. birželio 30 d. buvo šie:

AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Pirkimai
2020-06-30
4 257
859
5 116
Pirkimai
2019-06-30
4 011
4 011

Pardavimai
2020-06-30
6 059
6 059
Pardavimai
2019-06-30
18 784
18 784

Gautinos sumos
2020-06-30
7 331
7 331
Gautinos sumos
2019-06-30
13 384
13 384

Mokėtinos sumos
2020-06-30
858
56
914
Mokėtinos sumos
2019-06-30
1 426
1 426

Nuo 2019 m. gruodžio 8 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ perleido viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo
bei susijusių paslaugų veiklą (verslą) savo dukterinei bendrovei – AB „Lietuvos geležinkelių
infrastruktūra“. Įsipareigojimai ir prievolės pagal sudarytas sutartis bei kitas AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteiktas
paslaugas, perkeliami AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.
20. Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir kitos išmokos
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės organizacijos struktūrą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr.
finansininkas, vyr. projektų vadovas.
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams paskolų,
garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
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Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų
Priskaitymai kitiems susijusiems asmenims
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (direktorius, vyr. finansininkas)

2020-06-30
16 308
2

2019-06-30
14 890
2

21. Nebalansiniai įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Bendrovė nebalansinių įsipareigojimų, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturėjo.
22. Nepiniginiai sandoriai
Už šešių mėnėsių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., Bendrovė neatliko nepiniginių sandorių, kurie nėra
atspindėti pinigų srautų ataskaitoje.
23. Veiklos tęstinumas
Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 31 d. sudarė
tarptautinį susitarimą dėl projekto „Rail Baltica“ plėtros, kuris ratifikuotas Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. spalio
10 d. įstatymu Nr. XIII-664. Tarptautiniame susitarime sutarta projektą „Rail Baltica“ įgyvendinti iki 2025 m. pabaigos,
o bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ buvo paskirta projekto įgyvendinimo koordinatoriumi. Atsižvelgiant į tai,
kad UAB „Rail Baltica statyba“ yra bendros įmonės „RB Rail AS“ akcininkas iš Lietuvos pusės, UAB „Rail Baltica
statyba“ veiklos tęstinumas šiuo metu yra planuojamas ne trumpesniam laikotarpiui nei iki projekto „Rail Baltica“
įgyvendinimo pabaigos, t.y. iki 2025 metų.
2017-2019 m. buvo pasirašytos su AB „Lietuvos geležinkeliai“ Rail Baltica projekto valdymo paslaugų sutartys, kurios
užtikrino Bendrovės pajamų gavimą. 2020 m. balandžio 28 d. pasirašyta „Rail Baltica“ projekto valdymo paslaugų
sutartis Nr. SUT(LGI)–567 su AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, kuri užtikrina pajamų gavimą 2020 metais ir
Bendrovės veiklos tęstinumą.
LR susisiekimo ministro valdymo sričių 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane yra numatytas finansavimas
(2020 m. - 3,7 mln. EUR, 2021 m. - 3,7 mln. Eur, 2022 m. – 4,2 mln. Eur) siekiant užtikrinti bendros Lietuvos, Latvijos
ir Estijos įmonės „RB Rail AS" veiklą įgyvendinant daugiašalį projektą „Rail Baltica“.
Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail AS veiklos tęstinumas bei finansavimas yra užtikrinamas per Europos
Sąjungos paramos ir valstybių skirto tikslinio finansavimo naudojimą, šiuo tikslu sudarant trumpalaikio arba ilgalaikio
pobūdžio finansavimo susitarimus.
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal veiklos tęstinumo principą ir jose nėra jokių patikslinimų, kurių gali
prireikti, jei veiklos tęstinumo principas nebūtų taikomas.
24. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo kitų reikšmingų įvykių, kurie turėtų būti pripažinti ar atskleisti tarpinėse
finansinėse ataskaitose 2020 m. birželio 30 d.
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