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Prie 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio
2017 m. gruodžio 31 d.
Įmonė įregistruota 2012 m. sausio mėn. 31 d. Bendrovės veikla yra azartinių
žaidimų ir lažybų organizavimo veikla. Bendrovėje 2017 metų pabaigoje dirbo 1
darbuotojas.
UAB „MESI LT“ finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu (BAĮ), Lietuvos Respublikos
Finansinės atskaitomybės įstatymu (FAĮ), patvirtintais Verslo Apskaitos Standartais
(VAS), buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. Finansiniai bendrovės
metai sutampa su kalendoriniais metais. Toliau išdėstomi svarbiausi finansinių ataskaitų
rinkinio straipsniai ir jų detalizavimas
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikį turtą sudaro ilgalaikis nematerialus turtas ir ilgalaikis materialus turtas.
Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal tokius kriterijus:
- naudojamas įmonės veikloje ilgiau nei vienerius metus;
- įmonė tikisi iš turto gauti ekonominės naudos būsimaisias laikotarpiais;
Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu būdu.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai tas turtas pradėtas
eksploatuoti.
Ataskaitiniais metais įmonė ilgalaikio turto neturėjo.
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikį turtą sudaro:
Išankstiniai apmokėjimai 54 eur;
Per vienerius metus gautinos sumos- pirkėjų įsiskolinimas 188777 eur;
Pinigai atsiskaitomoje sąskaitoje ir kasoje 321 eur.

Nuosavas kapitalas
Nuosavą kapitalą sudaro: įstatinis kapitalas 159 280 eur. Įstatinis kapitalas
padalintas į 5500 paprastųjų vardinių 28,96 eur nominalios vertės akcijų.
Ataskaitiniais metais bendrovės grynasis pelnas 19894 eur
Nuosavas kapitalas 2017.12.31 sudaro 168 752 eur.
Mokėtinos sumos ir įspareigojimai
Ataskaitiniais metais mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro: per vienerius
metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:
Skolos tiekėjams 11015 eur;
Išankstiniai apmokėjimai 2550 eur;
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1157 eur;
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:
Mokėtinas ataskaitinių metų pelno mokestis 3514 eur;
Kitos mokėtinos sumos – 2164 eur.
Pajamos
Pajamos bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y.
apskaitoje registruojamos tada , kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Sąnaudos
Bendrovės sąnaudos pripažįstamos to laikotarpio sąnaudomis, kada patiriamos.
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