UAB „NOVOGAMING VILNIUS“
Nepriklausomo auditoriaus išvada,
finansinių ataskaitų santrauka
už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ SANTRAUKOS
UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ akcininkams:
Nuomonė
Finansinių ataskaitų santrauka, kurią sudaro UAB „NOVOGAMING VILNIUS“ (toliau – Įmonė) 2020 m.
gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, yra parengta pagal Įmonės
audituotas finansines ataskaitas už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
Mūsų nuomone, čia pridėta finansinių ataskaitų santrauka visais reikšmingais atžvilgiais atitinka audituotas
finansines ataskaitas pagal nurodytą parengimo pagrindą.
Finansinių ataskaitų santrauka
Finansinių ataskaitų santraukoje nėra atkleista visa informacija, kurios reikalaujama pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę ir
Lietuvos Verslo apskaitos standartus. Todėl nepakanka perskaityti vien tik finansinių ataskaitų santraukos ir
auditoriaus išvados dėl jos, būtina perskaityti ir audituotas finansines ataskaitas ir auditoriaus išvadą dėl jų.
Audituotos finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada dėl jų
Savo 2021 m. kovo 16 d. išvadoje dėl audituotų finansinių ataskaitų pareiškėme nemodifikuotą nuomonę su
dalyko pabrėžimo pastraipa dėl reikšmingo neapibrėžtumo, susijusio su veiklos tęstinumu, kuri atkreipia
dėmesį į 20-21-ąją audituotų finansinių ataskaitų pastabą, kurioje atskleista, kad Įmonė, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 dėl karantino rėžimo paskelbimo,
sustabdė visų valdomų lošimo automatų salonų ir lažybų punktų ūkinę komercinę veiklą iki atskiro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pranešimo dėl karantino rėžimo pabaigos. Šios aplinkybės rodo, kad esama
reikšmingų neapibrėžtumų dėl Įmonės veiklos tęstinumo. Ši informacija atskleidžiama ataskaitų santraukos 2ojoje pastaboje.
Vadovybės atsakomybė už finansinių ataskaitų santrauką
Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų santraukos parengimą pagal toliau aprašytą parengimo
pagrindą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – pareikšti nuomonę, ar finansinių ataskaitų santrauka visais reikšmingais atžvilgiais atitinka
tas finansines ataskaitas (arba yra teisingai parengta jų santrauka) remiantis procedūromis, kurias mes
atlikome pagal 810-ąjį tarptautinį audito standartą (TAS) (persvarstytą) „Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių
ataskaitų santraukos“.
Moore Mackonis UAB
Danguolė Pranckėnienė
Atestuota auditorė
2021 m. kovo 15 d.
J.Kubiliaus g. 6, Vilnius

UAB „NOVOGAMING VILNIUS“
Įm. k. 111824497, Švitrigailos g. 16, Vilnius
BALANSAS
2020 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Pastabos

2020 m.

2019 m.

TURTAS
A.

ILGALAIKIS TURTAS

1.
2.
3.
4.

NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

1.
2.
3.
4.

ATSARGOS
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

C.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS
PAJAMOS

3
4
5

6
7

TURTO IŠ VISO
Pastabos

354.449

611.295

204.169
150.280

668
307.128
303.499

1.175.957

1.051.286

15.055
73.802
18.714
1.068.386

5.196
27.300
19.602
999.188

6.946

12.818

1.537.352

1.675.399

2020 m.

2019 m.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D.

NUOSAVAS KAPITALAS

658.790

1.366.971

1.
2.
3.
4.
5.

KAPITALAS
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1.013.670
66.176
(421.056)

1.621.872
66.176
(321.077)

E.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

-

-

F.

ATIDĖJINIAI

-

-

G.
1.

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

878.562

308.418

69.070

576

809.492

307.842

-

10

1.537.352

1.675.399

2.
H.

8
8
8

9
9-11

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ
PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
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Danutis Baubonis
Direktorius

Kristina Tamoševičė
Vyr. Finansininkė

UAB „NOVOGAMING VILNIUS“
Įm. k. 111824497, Švitrigailos g. 16, Vilnius
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Pastabos
1.
2.
3.

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

12
13

4.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos rezultatai
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų
įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

13.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

14.

Pelno mokestis

15.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

2020 m.
2.427.396
(2.655.968)
-

4.549.295
(4.535.323)
-

(228.572)

13.972

14
14
15

(23.525)
(513.775)
67.787

(40.930)
(989.555)
112.629

16
17
16

924
(888)
(132)

924
(701)
(480)

(698.181)

(904.141)

(10.000)

(11.000)

(708.181)

(915.141)
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4

2019 m.

UAB „NOVOGAMING VILNIUS“
Įm. k. 111824497, Švitrigailos g. 16, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1. Finansinių ataskaitų santraukos parengimo pagrindas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo 30 str., Įmonė privalo viešai skelbti finansinių ataskaitų
santrauką, kurią sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tada pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita.
Ši viešai skelbiama finansinė informacija buvo parengta pagal audituotas Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių
metų finansines ataskaitas, parengtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus.
Šioje finansinių ataskaitų santraukoje pateikiamos balanso, tada pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitos yra
tokios pat kaip ir pilnose finansinėse ataskaitose. Finansinių ataskaitų santraukoje nėra pateikiama reikšmingų apskaitos
principų bei kitos aiškinamosios informacijos atskleidimų, kurie yra privalomi ir yra pateikti pilnose finansinėse
ataskaitose, parengtose pagal Verslo apskaitos standartus ir Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinę
atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.
Finansinių ataskaitų santraukos skaitymas negali pakeisti audituotų pilnų Įmonės finansinių ataskaitų skaitymo. Įmonės
pilnos finansinės ataskaitos bei audito išvada dėl jų yra viešai prieinama naudotojams. Įmonė suteikia galimybę
susipažinti su pilnomis finansinėmis ataskaitomis Įmonės buveinėje, registruotoje adresu Švitrigailos g. 16, Vilniuje.
2. Veiklos tęstinumas
Kaip atskleista šiose finansinėse ataskaitose, per metus, pasibaigusius 2020 m. Bendrovė patyrė 708.181 Eur grynųjų
nuostolių, 2019 m. – 915.141 Eur. Tačiau, 2020 m. ir 2019 m. Bendrovės trumpalaikis turtas viršijo trumpalaikius
įsipareigojimus atitinkamai 366.465 Eur ir 743.444 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės visas turtas viršijo
trumpalaikius įsipareigojimus 727.860 Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 1.367.557 Eur). Ilgalaikių ar trumpalaikių paskolų
kredito įstaigoms ar kitiems asmenims Bendrovė neturi. Paprastai Bendrovė su tiekėjais atsiskaito per 30 dienų ir
pradelstų skolų neturi.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 dėl karantino režimo
paskelbimo, siekdama užkirsti kelią galimoms naujojo koronaviruso (COVID-19) grėsmėms bei kartu apsaugoti
visuomenę, įvedė karantiną.
Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. Bendrovė, vadovaudamasi anksčiau minėtais Vyriausybės sprendimais, buvo priversta
uždaryti visus valdomus lošimo automatų salonus ir lažybų punktus, ir toliau neaptarnauti klientų bei stabdyti vykdomą
ūkinę komercinę veiklą iki atskiro Lietuvos Respublikos Vyriausybės pranešimo dėl karantino režimo pabaigos. Tai turės
reikšmingos įtakos Bendrovės pinigų srautams ir pajamoms, nes nebus uždirbamos pajamos iš Bendrovės įprastinės
veiklos. Šiame etape vadovybė negali patikimai įvertinti šių aplinkybių trukmės ir tai kelia reikšmingų abejonių dėl
Bendrovės veiklos tęstinumo, jei nebūtų imtasi papildomų priemonių, įskaitant finansinę paramą. Dėl susidariusios
situacijos:
- Bendrovėje buvo paskelbta prastova. Todėl karantino laikotarpiu darbo užmokesčio sąnaudos bus mažesnės. Dėl
karantino Vyriausybė skiria tam tikro dydžio subsidijas darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui.
- Papildomai Bendrovės vadovybė kreipėsi į Vyriausybę, prašydama neskaičiuoti lošimo mokesčio nuo įrenginių
skaičiaus karantino laikotarpiu. Buvo gautas Vyriausybės atsakymas, kad šį prašymą Vyriausybė pavedė kitoms
institucijoms. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (LPT) rekomenduoja
karantino laikotarpiu lošimo mokestį už įrenginius skaičiuoti tik už dienas, kai lošimo įrenginiai buvo eksploatuojami
faktiškai. Per 2020 metus lošimų mokestis pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos išaiškinimus buvo neskaičiuotas už 2020 m. kovo, balandžio, lapkričio bei gruodžio mėnesius.
- Bendrovės vadovybė kreipėsi į nuomojamų patalpų savininkus, prašydama neskaičiuoti arba sumažinti nuomos
mokestį karantino laikotarpiu.
- Karantino laikotarpiu Bendrovė nepatirs dalies sąnaudų, kurios yra tiesiogiai susijusios su vykdoma veikla. Be to,
Bendrovės vadovybė kreipėsi į paslaugų, kurios paprastai yra reikalingos, tik kuomet faktiškai vykdoma lošimo ir
lažybų organizavimo veikla, tiekėjus, prašydama nebeteikti paslaugų ir neskaičiuoti mokesčių karantino laikotarpiu.
- Bendrovė laikinai sumažino mokėjimų apimtis tiekėjams ir moka tik už tas paslaugas, kurios būtinos palaikyti
uždarytų lošimo salonų ir lažybų punktų saugumą karantino laikotarpiu.
- Patronuojanti įmonė Novomatic AG ketina suteikti visoms Grupės įmonėms, vykdančioms veiklą Lietuvoje,
4.000.000 Eur finansavimą.
Vadovybės manymu, šios priemonės leis užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą.
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