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HCL Technologies Lithuania UAB akcininkams

Mes atlikome HcL Technologies Lithuania UAB (toliau _ Įmonė) f inansinių ataskaltų aUditą'
jmonės finansines ataskaltas SUdaro:

o 2020 m. kovo 3'1 d. balansas,
. tą dieną pasibaigusių metų pelno (nUostolių) ataskaita,
. tą dreną pasibaigusių metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
. tą dieną pasibaigusių metų pinigų sraUtų ataskaita, ir

o finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, jskaitant reikšmingų apskaitos metodų SantraUką,

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą irteisingą Vaizdą apie lmonės 2020 m

kovo 3'l d. finansinę būklę ir tą dieną paSibai9USių metų f inanSinius veiklos rezultatus ir pinigų

srautus pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Auditą atlikome pagaltarptautinius audito standartus (toliau -TAS). Mūsų atsakomybė pagalšiuos

standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriu1e ,,Auditoriaus atsakomybė už finansinių
ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo lmonės pagalTarptautinių buhalterių etikos

standartų valdybos iŠleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau _ TBESV kodeksas) ir

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susi1usius su auditu

Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti

audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

Finansinių ataskaitų uŽ2019 m. kovo 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko kitas auditorius, kuris

savo 2O'l9 m. birželio 7 d. auditoriaus išvadoje apie tas finansines ataskaltas pareiškė besąlyginę
nUomonę.

Vadovybė yra atsakinga už Šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą,
parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokią

vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be

reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama f inansines ataskaitaS vadovybė privalo jvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir

atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęStlnUmU ir veiklos tęStinUmo apskaitos
principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutrauktiveiklą
arba neturi kitų realių a|ternatyvų, tik taip pasielgti.

UŽ valdymą atsakingi aSmenys privalo prižiūrėti jmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

NeprtK|aUS0m0 aUdltorlaUS lŠVada

3
lmonės kodēs: 1 1 1 4s497 1

PVM mokėtojo kodas: LT1 14949716

Nuomonė

Pagrindas nuomonei pareikšti

Kiti dalykai

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

0202O,,KPMG BaItics", UAB, yra LietuVos ribotos atsakomybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG imonių narių, priklausančiŲ Šveicarijos jmonei

,,KPMG lnternėtion8l coopėrative" (..KPMG lntornation6l"), tinklo narė.
Visos'teisės saUgomos.



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar f inansinės ataskaitos kaip visuma nėra

reikŠmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus iŠvadą, kurioje pateikiama

mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas - tai aukšto lygio uŽtikrinimas, o ne garantija, kad

reikšmingą iškraipymą, teigu jis yra, visada galima nUstatyti per auditą, kuris atliekamas pagal

TAS. lškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikŠmingais, jeigu galima
pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos Vartotoių ekonominiams
sprendimams, priimamrems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustatome ir jvertiname f inansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų

riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų

tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klasto1imas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba

vidaus kontrolių nepaisymas.

o lgyjame sUpratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume
pareikŠti nUomonę apie lmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

o jvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamUmą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų
bei su jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

o Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,

remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl jmonės gebėjimo tęsti veiklą.
Jeigu padarome išvadą, kad toks reikŠmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus
iŠvadoje privalome atkreipti dėmesjj susijusius atskleidimus finansinėse ataSkaitose arba,
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nUomonę. Mūsų išvados yra

pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iŠvados datos. Tačiau būsimi
jvykiai ar sąlygos gali lemti, kad lmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

o jvertiname bendrą f inansinių ataSkaitų pateikimą. struktūrą ir turinj, 1skaitant atskleidimus, ir

tai, ar f inanSinėSe ataskaitose pateikti pagrindŽiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų
teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį
ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebė1imus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkUmUs, kuriuos nUstatome audito metu.

,,KPM Itics", UAB, vardu

Rokas Ka
Partneris

tus

Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2020 m.liepos 31 d.

@2020,,KPMG Baltics", UAB, yrē Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir
nepriklausomŲ KPMG imonių narių, priklausančių Sveicarijos imonei
,,KPMG lnternational cooperativē" {,,KPMG lnternational"), tinklo narė.
Visos iėisės saugomos.
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2020 rrr' koro 31 <]. f]rlansįrrirr ataskaitL1 rirr}rurr_s

HCL Technologies Lithrrania UAB įm. kodas 3a$1186'|
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2020 m. kovo 31 d. BATANSAS (Eur)
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TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS 3.341.537
l\Ie m a teri alu si s tu rta s
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
I(oncesiįos, p2tentai, licencijos, prekių ženklai i-r panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumoketi avansai
llĮaterialusis tuttas 2.471.605
Zemė
Pastatai ir statiniai
Į{ašinos lr įanga
Transporto priernones
Kiti įengtniai, prietaisai ir įrankiai 1 2.471.147
Invesricinis turtas

Zemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir rykdomi materialiojo furto
statybos (qamybos) darbai 458

Finansinis turtas
Įmonių grupes įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupes įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asociiuoųjų įmonių akcijos
Paskolos asociiuotosioms įmonėms
Iš asocijuotųįų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų meų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

Kitas ilgalaikis tuttas 869.932
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 1,9 74.507
Biologinis turtas
Idtas furtas 2 795.425
TRUMPALAIKIS TURTAS 4.635.765

Atsatgos 104.891
Zaliavos, medžiagos ir komplektaūmo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekes, skirtos peęarduoti
Biologinis turtas
IĘlaikis materialusis tuftas, skiftas parduoti
Sumokėti avansai 3 IU.897
Pet uienus metus gautinos sumos 3.627.050
Pirkejų skolos 4 ų.667
Įmonių grupės įmonių skolos 5,20 2.r-8.030
AsociiuoŲų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos 6 754.353
Tnun palaikės i nves ti ci įo s
Įmonių grupės įmonių akciios
Kitos investiciios
Pinigai it pinigų ekuivalentai 7 903.824
ATEINANCIŲ LAIKOTARPIŲ SĄ}ĮAUDOS IR
SUKAUPTOS PA]AMOS 2 435.885

TURTO IS VISO 8.413.187

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėięs
ataskaitinisEil. Nr. STRAIPSNIAI

c.



HCL'Ieclrnologies Litlriiarria Į-] įB
2į}20 rn. kovr; 31 <l. {irlarrsrnir1 ataskaitų rilrliurrs

.328

360.000

6'71.50'7

221.821

379.118

379.118

29.117

47.083

139.996

67.292

48.4!

1.680.8s7

tskiriama šių finansinių ataskaių rinkinio dalis.

Shiv Kumar \Valia

Subramanian Gopalakrishnan

Vilma Gražulevičiene

2AZA m. kovo 31 d. BALANSAS uf tęsinys)
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II.6

II.7

II.8
II.9

II,1O.

H.

Toliau pateikiamas finansinių ataskaitr"1

Vykdanų,sis direktorius

Valdybos narys

L1

r.4.

II.

aiškinamasis

t$-{
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NUOSAVAS KAPITAI-AS IR ISIPAREIGO]IMAI
NUOSAVAS KAPITALAS 2.065.986

8 360.000
arba 360.000

Savos akciios, p^jū (-)

tezewas
Rezetvaį 8 36.000
Privalomasis rezer^s arba atsargos (rezerwinis) kapitalas 36.000
Savoms akciioms įsigyti
Kiu rczerval

8 1.669.986
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 812.658
Ankstesnių metįĮ pelfias (nuostoliai) 857.328
DOTACI.JOS, SUB STDTIOS

It

I(iti atidėiiniai
SUMOS IR s,967,014

Po uienų metų mokėtinos sumos it kiti iŲalaikiai
įsipateigoįimai
Skoliniai įsiparergo jimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekejams

į čekius mokėtinos sumos

Įmonių grupės įmonems mokėtinos sumos

Asocijuotosioms į1nonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos lf
Pet uienus metus mokėtinos sumos it kiti ttumpalailoai
įsipateigojimai 5.967.014

Skoliniai įsipareigo jimai orĄ 3.(n4.433
Skolos kedito įstaigoms
Gauti avansai

Skolos tiekejams 169.816
Pagal vekseĮius ir čekius mokėtinos sumos

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 1,0,20 '1,.081.179

Asocijuotosioms įmonėms tnokėtinos sumos
Pelno mokesčio 19 135.3U
Su darbo 11 7.576.202
Kitos moketinos sumos į 1,2

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ
I-AIKOTARPIŲ PAJAMOS 73 380.187

NUosAvo KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ vISo 8.413.187

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitilisEil. Nr STRAIPSNIAI

Apskaitą tvatkančios įmonės Ęaliotas asmuo fu*p.
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FĮCL Technologies Lithuania UAB įm. kodas 30437'861
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202a m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Eur)

4.11.4.929

(3. 1 8s. s3e)

929.390

(128.e24)

(6.e64)

793.502

(121.ee5)

67I.507

4.

5.

6.

8.

7

9

10

11

12.

13.

14.

15

Toliau pateikiamas finansinių ataskaią aiškinamasis raštas yra neatskįiama šių finansrnių ataskaių rinkinio dalis

į'^,^,.ĮVykdantysis direktodus

Vald1ūos narys

Apskaitą tvarkančios įponės įgaliotas asmuo 4*X

Shiv Kumat \ū/alia

Subramanian Gopalakrishnan

Vilma Gražulevičienė

Pardavimo pajamos 14 21.687.643

Pardavimo savikaina 15 (17.306.3e0)

Biologinio tutto tikrosios veftės pokytis

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4.381.253

Pardavimo sąnaudos 16 ę1.856)
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1l (3.304.5s2)

Kitos veiklos rcn;Jtatai

Investicijų i patronuojančiosios, patronuojamųjų ir
asocijuoŲu įmo.rių akcijas paiamos

Kių ilgalaikių rnvesticiju ir paskolų pajamos

I{rtos palūkanų ir panašios pajamos

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės

sumažėjimas

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 18 (e4.284)

PELNAS (NUOSTOLTAT)
PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 960.561

Pelno mokestis 19 (147.e03)

GRYNASTS PELNAS (NUOSTOLTAT) 8 812.658

Eil.
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

STRAĮPSNIAI
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2a2a m. kovo 31 d. NUOSAYO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (Eur)

581.821

581.821

671,.507

1.253.328

81,2.658

221.82r

221.82t

611.507

893.328

81,2.658

360.000

360.000

360.000

20.

L6.

7. Savtl

2.

12. fe7,efval

turto veftės

(metinio)L. Likutis

rczultatas3.

(metinio)ataskaitiniouzpraeluslolikutisPerskaičiuotas4.

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės veftės padidėiimas
(sumažcjimas)

8. Pclno
OA

10.

11. Kitos išmokos

1,3.

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) alba pajinink įnašai
(pairr grąžinimas)

15. Kitas įstatinio arba pagrindirrio kapitaio padideiimas

praelusįo

1B. IĮgalaiĮio materialioio turto veftės padidėiimas (sumažėiimas)

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padideįimas

21. Pelno

23. Dividcndai

Apmokė-
tas

įstatinis
arha

pagrin-
dinis

kapitalas

Privalomasis
arba atsargos
(rezen,inis)
kapitalas

Savoms
akcij-
oms

įsi91'ti

Ncpas-
kirs-

5'tasis
pclnas

(nuosto-
liai)

Iš r'is<r

ntO tįtft()

Perkainoiimo rezcr!'as

Kiti
rczcn.aiFinansi-

Rodiktiai Įlgalaikio
materia-
liojo turto

Savcrs
ak<-iios

(-)

Akcijtl
priedai

Įstatr'mrl nįrmah'ti
rezen ar

8
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2a20 m. kovo 31 d. NUoSAvo KAPITALO PoKYčtŲ ATASKAĮTA (Eut) (tęsinys)

ToLiau pateikiamas finansini ataskaitr4 aiškinamasis raštas yta neatskįiama šir4 finansinir4 ataskaią rinkinio dalis.

Vykdantysis direktorius fu^*")-

T
Shiv Kumar Walia

Subramanian Gopalakrishnan

Vilma Gražulevičiene

Valdybos narys

Apskaitą tvarkančios įmonės Ęaliotas asmuo

9

2.065.986

(36.000)

1.669.986

36.000

36.000360.000

29

24. Kitos
25. Sudaryti tezervai.

fezerv^
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) alba pajininkr1įnašai
(pajr1 grąžinima$

pagrindinio kapitalo padideiimas28. Kitas įstatinio arba

ataskaitinio

Apmrrkė_
tas

įstatinis
arha

pagrin-
dinis

kapitalas

Prir alomasis
arba atsargos
(rezervinis)
kapitalas

Savoms
akcij-
oms

įsiglti

tr'tasis
pelnas

(nįlOst()_
liai)

Iš viso

įlro tįlfto

Perkainoiimo rrzefras

lioio turtcr

kirs-
Nepas-

Kiti
tezen'aiFinansi-

Ilgalaikio
maįerr2-

Rodildiai
Savos

akciios
(-)

Akcij'11

priedai

Įstat1'rno numawįi
rezen ai



t. Pagrindinės veiklos pinigų stautai
1.1. Gryrrasis pelnas (ruostoĮiai) 8 812.658 671.507
1.2. Nusidcr.ciin-ro ir arnoltizacijos sąlraudos 1 3't8.221
r.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pcrlcidirno rezultatų

eliminavimas
1.4. Finansines ir invcsticincs veiklos rezultatl-l climir.ravimas 18 94.284 6.964
1.5 KitL1 rrepirrigirrių satrdorir1 rezultatt1 climinavimas
1.6. Iš įnclrrit1grupes įmonĮ1 ir asocijuotūįĮ įm(lnir1gautint1 sumr1 surnažcjimas

(padidciimas)

I.7 Kitų po vicnų mcttį gautint1 sumų sur:ražėjimas (padidcjimas) 2 (793.281) Q.144)
1.8. ,,\tidctoio pelrro rntlkesčitl tulk) sumažėiįnas (padidejimas) 19 (66.964) (8Be)
1.9. Atsargų, išskyrus sumoketus avallsus, surnažcjimas (padidcjirnas)

1.10. Sumokėtų avansr1 sumažėjimas (padidejimas) 3 (104.891 84.606
1.11. Pirkejų skolų sumažcjirnas (padideiimas) 4 343.795 (68.729)
1..12. Įrnonių grupės įmonir1 ir asocijuotųjų įmonių skolr1 sumažėįirnas

(padidcjirnas) 5,20 Q.450.248\ (1.86.492)
t.13. Ištų gautinų sumų sumažėiimas (padidejimas) 6 (7 45.913) (6.s73)
7.14. T'rumpalaikir-1 irrvesticiiĮĮ sumažčjirnas (padidejimas)

1.15. Ateinančili laikotarpir1 sąr-raudų ir sukaupų pajam11 sumažejimas
(padidejimas) 2 (393.888) (34.387\

1.t6. Atidcjirrir1 padidejimas (sumažciimas)

1.17 Ilgalaikių skolų tickejams ū gautų avansų padidejimas (sumažcįimas)

1.18. Pagai vckselius ir čekius po vienr1 rncft1 nrokėtinr-1 surnų padideiinias
(surnažeiimas)

1.19. Ilgalaikių skolų įmonių glupės į1noncms ir asocijuotosioms įmonenrs
padidejimas (sumažcjimas)

1.20. 'frumpalaikir1 skolr1 tiekcianls if gautĮĮ avatrsĮĮ padidcjimas (umažcjimas) 88,207 (67.839
1,.21. Pagal vekselius ir čckius per vienus mctus mokėtinų sumų padidciimas

(surnažcjimas)

1..22. TrumpalaiĮių skolų įlorrių grupes įmoncms ū asocijuotosioms įnronėms
padidejirrras (sumažejimas) 10,20 1.034.096 (15.820)

1.23. Pelno mokesčio įsipateigojimų padidejimas (sumažejimas) 19 39.754 68.039
7.24. Su darbo Santvkiais susiiusit1 įsipareigojinrų padidciimas (surnažejimas) !7 1.436.206 68.669
1.25. l(ių moketirrų sumr1 ir įsipareigojirnų padidejimas (sumažeįimas) 12 (67.292) 't4.216

1.26. Sukaupų sąnaudr.1 ir atcirrančirą laikotarpil1 pajalnų padidejimas
(sulrražejimas) 13 331.776 (314.91,4)

Grynieii pagrindinės veiklos pinigų srautai (123.480\ 216.214
t Investicinės veiklos pinigų srautai
2.1,. Ilgalaikio turto, išskytus investicijas, įsigijimas 1 (2.737.334)
,,) Ilgalaikio turto, išSkyrus investicijas, perleidirnas

2.3. Ilgalaikių investiciių įsigijimas
2.4. IlgaĮaikir1 irrvesticijų perleidimas
2.5. Paskolų suteikimas

2.6. Paskolt1 susigrąžinimas
2.7. Gauti dividendai, palūkanos
2.8. Kitas investicines veiklos pirrigL1 stauą padidejimas

2.9. Kitas investicinės veiklos pirrigų srautų Sumažeiimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (2.131.334)
J. Finansinės veiklos pinigų stautai
3.1. Pinigų srautai, susiię su įmonės savininkais
3.1.L. Akcijų išleidimas
3.1.2. Savtrrrrrkų įnašai nuostoliams padefl gti
3.1.3. Sal,r1 akcijų supirkimas
3.t 4. Dividcndų išmokejilnas

Pastabos Ataskaitinis
Nr. laikotarpis

Praėięs
ataskaitinis
laikotarpis

Eil. Nr Straipsniai

il {_-L'Ieclmoloe;ies L-itlr ilani.a i-]ėB
JU3fj rrr" kol'o 3 i <i. 1itransinirĮ aaaSkailų rirrlrįrr"s

F{CL Teclrnolcrgies I-ithrrania UAts įne. kodas 3Ū43718(}7

Jogailrrs g. 9, Vilnius, duomerrys kaupiami ir saugomiJuridinių asmenų fegistfe

2020 m. kovo 31 d. PINĮGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
netiesi nis būdas uf
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HCL Technologies Lithrrania UAB įm. kod'as 30437t867
Jogailos g' 9, Vilnius, duomenys kaupiarni ir sarrgomi juridinių asmeflų fegistfe

2a20 m. kovo 31 d. PINĮGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
(netiesioginis būdas) (Eur) (tęsinys)

Toliau pateikiamas finansinių ataskaių aiškinamasis nštas yta neatskiriama šių finansinių ataskaių rrnkinio dal-rs.

į-,'*LVykdantysis direktorius

Valdybos narys

Apskaitą tvarkančios įmonės įgaliotas asmuo
q"^'l

Shiv Kumar \Valia

Subramanian Gop alakrishnan

Vilma Gtažulevičienė

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavirno šaltirriais 2.910.149 (6.964)
3.2.1,. Irilansinitl skohl padidejimas 3.000.000
3.2.7.t. Paskohl gavirnas 9,20 3.000.000
3.2.1.2. obligacij ų išleidrnras

3.2.2. Finansirrių sktllų surnažejLnas

3.2.2.1. Paskolų grąžinimas

3.2.2.2. obligacijų supirkimas
3.2.2.3. Sumoketos paIūkar-ros

3.2.2.4. Lizrngo (furansines nuomos) mokeiirnai
3.2.3. I(itų įmoncs įsipareigojimų padidejirnas

3.2.4. Kių įmones įsipareigoiimų surnažejimas

3.2.5. I(itas finansinės vciklos pinigų srautų padidėiimas
3.2.6. Kitas finansįres veiklos pinigu srauų sumažejimas 18 (89.8s1 (6.e64)

Grynie|i finansinės veiklos pinigų srautai 2.910.149 (6.964\

4.
Valiutų kursų poĘčio įtaka grynųjų pinigų it pinigų ekvivalentų
likučiui

5 Grynasis pinigų srautų padidėiimas (sumažėiimas) 49.335 209.250

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio ptadžioie 854.489 645.239

7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoie 903.824 854.489

Pastabos Ataskaitinis
Nr. laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Eil. Nr. Straipsniai
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PATVĮRTINTA

2020 m.

2a2a m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis faštas

I. BENDROJI DALIS
1. Įtegistravimo data

HCL Technologies Lithuania UAB (toliau _ Bendrovė atba 1monė) buvo įregistraota 20L6 m. rugpjūčio 26 d., LR
Juridinių asmenų fegistfe. Įmonės kodas 30431 1867. Bendrovė įegistruota PVM mokėtojŲ registre 2016 m. spalro
17 d., PVM mokėtojo kodas 1.ra I:T100010471910'

Įmonės registtacijos adresas yraJogailos g. 9, LT_01116 Vilnius.

Bendror'ės ataskaitiniai rnetai ptasidė jo 2019 m. balandžio 1 d. ir baiges t 2020 m. kovo 31 d.

2, ln{otm aciia apie patfon uoiafi čiąsias įmones

Bendror,ės vienintelis akcininkas bei mažiausios įmonių grupės, kutiai priklauso įmonė, konsoliduotąsias finansines
ataskaitas sudaranti patronuojančioji įmone 2020 m. kovo 31 d. yraHCLTechnologies UK Limited, įnonės kodas
4551920481, adresas: Axon Centre, Chruch Road, Egham, Surrey, TW20 gQB,Anglija.

Pattonuojančioji įmonė, sudaranti didžiausios 1monių grupės, kuriai Bendrovė priklauso kaip patronuojamoji,
konsoliduotąsias finansines ataskaitas, )ta HCL Technologies Ltd., kodas INE860A01027, adresas _ Technology
Hub, SEZ, Plot No. 3A, Sector 126, Noida - 201304,Indilja.

I(onsoliduotąsias gtupės ataskaitas galima rasti internete www.lrcltech.com.

3. Infotmaeiia apie netibotos civilinės atsakrrmybės iuridinir'rs asmenis, kutių daly,vė yta Bendtovė

Bendrol,ė nėra neribotos civiLinės atsakomvbės juridinių asmenų dalyr,ė.

4. Infotmae iia ap}e Bendtovės filialus it atstolybes

Bendror,ė neturi {ilialų af atstovybių.

5. Informacija apie Bendtovės pattonuoiamąsias it pagal iungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

kontroliuoiamas įmones

Bendrovė neturi pattonuojarnųjų tr.rorrių bei nėra nesudatiusi jungtinės veiklos (pattnerystes) sutarčių, pagal kurias
kontroliuotų įmones.

6. Bendrovės veikla

Bendror,ė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkine komercine veikla. Bendror,ės veiklos tikslai yra verstis ekonomine
veikla, plėtojant verslą užtikrinant saugią rr efekrywią Bendtovės veiklą tacionalų Bendtor,ės tutto bei kių resursų
panaudojrmą siekti ekonominės naudos bei giftti Bendrovės ir jos akcintnkų interesus.

Bendtovės pagrindine veikla _ kompiuteĄ prograrnavimo, konsultacinė ir susijusi veikla.

7. Į)arbuotojų skaičius

Vidutrnrs ataskaitinio periodo Bendrovės darbuotojų skaičius buvo lygus 309. Darbuotojų skaičius 2020 rn. kovo
31 d. - 464.

Vidutinis praejusio ataskaitinio periodo Bendrovės darbuotojŲ skaičius buvo lygus 102. Darbuotojų skaičius
201,9 m. kovo 31 d. - 154.
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IĮ. APSKAITOS I,OLITIKA
1. Norniniai aktai, kutiais vadovauiantis parengtos finansinės ataskaitos

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas tenga pagaI šiuos finansinę atskaitom;,bę teglamentuojančius
teisės zktrrs:

- Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus;

_ Lietuvos Respublikos bulralterinės apskaitos įstatrrmą

- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstaŲmą
Rengiant finansines ataskaitas, buvo atsžvelgta į veiklos tęstinumo prrncipa, t. y. numatoma'kad Bendrovė į
ateity1e tęs savo veiklą.

,\taskaitiniai Bendror,ės metai nesutampa Su kalendoriniais. Jie ptaside dabalandžio 1 d. ir baŲasi kovo 31 d.

Finansinės ataskaitos sudatomos sveiko euro tikslumu.

Bendrove priklauso mažų įlnoruų kategorijai. Nuo 2020 m. balandžio 1 d., atsižveĘant į rodiklių dydžius, Bendrovė
turėų peteiti į vidutinių urro.rių kategodja. Tam ruošdamasi Bendtovė 2020 m. kovo 31 d. finanstuų ataskaihĮ
rinkrnį rengia platesnį, nei priklauso mažoms įnonėms. Bendror,ė privalo rengti balansą pelno (nuostolių) ataskaitą
ir aiškinamąjį taštą. Savo nuožiwa jt dzr rcngta fluosavo kapitalo pokyčių ataskaitątt piri8ų srauųataskaitą

Toliau išdestomi svarbiausi apskaitos politrkos aspektai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama metines finansines
ataskaitas.

Apskaitiniai įvertinimai

Finansinės ataskaitos pafengtos remiantis istorine saviĮaina.

Apskaitiniai įr,ertinimai apima šias reikšmingas finansinių ataskaių sritis: nuostolius del gautinų sumų bei kito turto
vertės sumažejimo, atidėtoio pelno mokesčio tutto bei įsipareigojimų pĄažirumą. Ateity;e iv,vksiantys įrykiai gali
pakeisti prielaidas, kurios buvo naudojamos sudatant apskaitinius įr,ertinimus. Įvertinimų pasikeitimų rcztl\tatas
bus apskaitomas finansinėse ataskaitose tada, kai jis bus flustatytas.

2. Bendtor,ės apskaitos politika

a) Nematerialusis ir materialusis turtas

Nematerialusis tuttas apskaitomas įsŲiimo (pasigamlnimo) savikaina, atėmus sukauptą amortjzacĄ4 ir vertės
sumažėjimų. Amotazaclja skaičiuojama taikant uesiogiai proporcinga (tiesinį) metodą atsžveŲant į nustaŲtus
nematefialiojo tĮrrto naudingo tatnavimo laikotarpius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nematerialiojo tufto
amorazačtjos sąnaudos rodomos bendĄų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.

Ilgalaikiam matetrahajam turtui yra priskiriamas tuttas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis nei vieneri
metai, vertė didesnė nei įmonės nustatyta mrrumali ilgalaikio materialiojo turto įsigijrmo savikaina bei įnone
pagrįstai tikisi gautr iš to turto ekonominės rraudos ateinančiais laikotarpiars.

Ilgalaikis materialusis tuftas apskaitomas įsŲrmo savikaina atėmus sukautą nusidėvejimą ir vertės sumažėjimų.
Pradinę rlgalarkio matedaliojo tufto veltę sudaro įsigrjimo kaina, įskaitant negrąžjn^mus įsŲimo mokesčius ir
visas tiesiogiai priskirtinas sąnaudas, susijusias Su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu i jo naudojimo
vietų.

Nusidevejimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu pel tufto naudingo tarnavimo laikotaŲi, nustaŲtą atskiroms tĮrto
gtupėms. Nusideve;rmas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai tultas pradėtas naudoti. Nusidevejimo
surna pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitĘ laikotarpĮ
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b) Vertės surrražėiimas

Bendror,ės turto balansinės vertės peržiūrimos balanso sudarymo datą siekiant nustatyti jų nuvertejimą. Jei
pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Nuostolis dėl nuvetėjimo apskaitomas,
kai turto atba jam priklausančio grynuosius pirrig.'s uždįbančio vieneto balansinė r,erte viršiia atsiperkamąją vertę.
Dėl nulrertėiimo patrttr nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Atsiperkamoji vette apskaičiuojama kaip didesne viena iš dviejų verčių: tikroji tufto veftė atėmus pardavimo išlaidas
arba turto naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskorrtuojant būsimus pinigų srautus iki jų
dabattinės vertės, taikant priešmokestinę diskonto nolmą atsprndinčią realias r'inkos prielaidas dėl pinigų vertės
laike rr riziką susijusią su tuo furtu.

c) Pirrigai ir pinigų ekvivalentai

Prrugiruam turtui priskrriami visi Bendrovės bankuose turimr ptrugai ū pinigų ekvivalentai. Prnrgines lėšos užsienio
valiuta balanso datai yra įvertirramos eurais pagal tą dieną galiojanų oficialų Lietul,os banko nustaųItą eulo if
užsienio valiutos kursą.

Pinigų ekvivalentai - trumpalarkes (iki trijų menesŲ lilqridžios investicijos, kurios gafi būti greitai iškeičiamos į
žinomas pi.igų sumas ir kurių vertės pasikeitimo tnlka yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės veftybiflius
popierius nėra priskiriamos pinigu ekvivalentams.

d) Užsienio valiutos

Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant eurą. Finansinės ataskaitos sudaromos naudojant
eutą. Sandoris užsienio valiuta puminio pripažinimo metu įvertinamas finansinės atskaitomybės valiuta eurais pagal
sandorio dienos valiutos kursą. Valiutiniai straipsniai balanse verdnami finansinės atskaitom;ūės valiuta eutais,
tajkant euro ir užsienio valiutos sanrykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos RespubJikos buhalterinės apskaitos
įstaŲmu. Skirtumai, susidarantys apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kutsu,
p ip ažįstami ataskaitinio laikotarpio p elnu atb a nuo stoliais.

e) Gautinns sumos

Gautinos sumos pirmiruo pripažinimo metu ).fa įvertinamos įsrgr1irno savikaina. Veliau trurnpalaikės gautinos
sulTlos yra apskaitomos įvertinus jų vertės surnažejirną o ilgaĮaikes gautinos sumos ir sutei]<tos paskolos _
diskontuota vefte, atėmus veftės sumažejimo nuostolius. Abejotinr1 skolų sumos yn pĄažĮstamos ataskaitįnio
laikotarpio bendrosiomis į administracinėmis sąnaudomis.

Ą Mokėtinos sumos it įsipareigoiimai

ĮsiparĄojimaiprtpažĮstami apskaitoje u atsprndeti balanse tik tada, kai įmonė 1gyja prievoles, kurios tufėS būū
ių'kd1,tos. Planuojarni sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu neptŲažįstarru.

Ilgalall<tatįsipareigojimaiyrarje' kuriuos įrronė tures įr,ykdyti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso sudarymo
datos.

Trrrmpalaikiai įsipatĄojimar _ įvykdytini per vienetius metus.

Mokėtinos sumos pirminio pripažintmo metu apskaitomos finansinėSe ataskaitose savikaina. Paskesnio veltinimo
metu mokėtinos sumos vettinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuoų palūkanų rnetodą (apskaičiuoų
palūkanų normos taikymas pinaų srauų diskontavimui visą įsiparĄo1imo turejimo laiką arba iki krto perkainojimo
dienos). Trumpalaikes rnokėtinos sumos nediskontuojamos.

g) Nuosavas kapitalas

Įstatinio kapitalo dydis \,gus visų pasirašyų akcijų nominalių verčių sumai, neatsžveŲant į apmokėtąją dd1'
Įstatinio kapitalo sąskartoje registruojama tik nominalioji akcijų verte. Jei akcijų emisijos kaina viršiia jų nominaliąją
vertę, nominaliosios vertės perviršis rŲstruojamas akciių priedų sąskaitoje. Visas įstatinis kapitalas yra apmokėtas.
Rezervai Bendrovėje sudaromi įstztymų rrustatyta tvarka. Įstatinio kapitalo pasikeitimas apskaitoje įegistruojamas
tada,kait įStatymų nustatyta warka įŲstruojami pakeisti Bendroves įstatai.
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hi Rezervai

Privalornieji tezetvįIsudarorni įstatymų nustatyta tv^rka", t. y. ne rnažiau, nej 1 /10 įstatrnio kapitalo. Kjtj rczersrai
sudaromi įstatįĮ nustatyta Bratka, akcininkams priėmus sprendimą panaikinti at mažintl kitus rezen us.

i) Paiamų apskaitos politika

Pajamos Bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos it pateikiamos
finansinėse ataskaitose tada,kaijos uždubamos, neatsižr.eŲarrt į prrugų gavrmą.

Pajamomis laikomas tik įnonės ekonominės naudos padidejrmas. Pajamomis nepripažįstamos trečŲŲ asmenų
vardu surinktos Sumos, tatp pat pridetinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaįnam^ ekonominė nauda į
šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

PaslaugŲ teikimo pajamos Bendrovėje pripažįstamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezu|tatas gali būti
patrĮrmai įvertintas, ar ne, Bendroveje pripažįstamos skir'tingars būdais. Rezultatas gali būti trkslrai įvertintas tuomet,
kuyra 1ų'kdytos visos šios sąlygos:
,/ pajamų suma gali būti patikimai įr,ertinta;,/ tikėtina, kad bus gauta Su paslaugr1 teikimu susijusi ekonominė nauda.

Pajamos pripažįstamos, kai yra tiketina, jog įmone gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą u kai galima
patikimai įr,ertinti pajamt1sumą pardavimai apskaitomi atėmus pridetines vertės mokestį ir'nuolaidas.

i) Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos Bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitifliu laikotarpiu,
kiluždlrbarnos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidrmo laiką.

Paslaugų teikįno sąnaudos Bendror,ėje pripažįstamos, registruojamos apskaitoje u paterkiamos finansinese
ataskaitose tą patį ataskaitinį larkotarpi, kurį buvo pripažintos pajarnos už suteiktas paslaugas. PaslaugŲ savikainą
sudaro įsigytos konsultavimo paslaugos.

Bendrovės patdavimo sąnaudoms priskiriamos šios paslaugu teikimū užtikrinti ar padidtnti peI ataskaitiflį
larkotarpi skirtos veiklos sąnaudos: komrsinių tfetiems asmenims; skelbįno ir reklamos sąnaudos.

Bendror,ės Bendtosiorns ir administlacinėrns sąnaudorns priskiriamos šios sąnaudos: apskaitos paslaugų ryšio
paslaugŲ mažaverčio turto pirkimo, banko rnokesčių, kių veiklos rrrokesčių bei kitos su lnonės pajamų uždirbįnu
susijusios sąnaudos.

k) Kitos veiklos tezultatai

Kitai veildar priskiriamas ilgalaikio rr trumpalaikio tLuto pedeidimopelnas ar nuostoliai, kompensacijos, gaunamos
bei mokamos nutraukiant sutartis, kitos su pagrindine bei finansine ir investicine Bendrovės veikla nesusijusios
pajamos ar sąnaudos.

l) Kitos palūkanų ir panašios paiamos bei sąnaudos

Palūkanų rr kių panašių pajamų bei sąnaudų straipsniuose parodomos: baudų rr delspinigių pajamos ir sąnaudos;
valiuų kursų pokyčio peJnas arba nuostoliai, investicijų i patronuojančiosios, patfonuo,amųių ir asocijuoŲų
1monių akcijas pajamos ir sąnaudos; kių ilgalaikių tnvestlciju lr paskolų pajamos it sąnaudos; kitos palūkanų ir
panašios pajamos ir sąnaudos; finansinio turto it trumpalaikių investicijt1 vertes sumažejrmas bei palūkanų į kitos
panašaus pobūdžio pajamos ir sąnaudos, nesusijusios su Bendroves pagrindine bei krta veikla.

m} Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis

Pelno mokesį sudaro ataskaitinių meų ir atidėtasis mokesčiai.

Ataskaitlnių meų pelno mokestis apskaičiuotas fluo mehĮ apmokestinamojo rezu|tato, ta7kant balanso sudarymo
dieną galiojančius tarifus. Standartinis pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 oh.

Atidėtasis pel-rro mokestis apskaičiuojamas, atstžveŲant į laikinuosius skirtumus tafp turto it įsipateigojimų sumų
finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidetojo pelno mokesčio suma priklauso nuo numatomo
turto panaudojimo ir įsipatĄojimų padengimo ateityje bei numatomų tada galiosiančių mokesčių tatifų. Atideto;o
mokesčio twt^s yt^ pĮtpažĮstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Bendrovė tutės pakankamai mokestinio
peĮno, kuris leis išnaudoti mokestinę naudą.
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n) Neapibrėžtum'aį

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojrmų ir atidejinių pripažinimo kritedju vadinami neapibrėžtaisiais. Jie nei
pelno (nuostoliŲ ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o tnfotmaclja apie juos pateikiama aiškinamajamerašte.

Neapibrėžtasis turtas _ toks tuftas, kufis dėl įmones nekontroliuojamų įr1rkių gali priĮlausyti įmonei ir jai teikti
ekonominės naudos. Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolrų) ataskaitoje' nei balanse nerodotnas, o informacija
apie jį pateikiama aiškinanrajame rašte.

o) Užskaitos

Sudarant finansines ataskaitas tutas it įsipareigo1imai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi tarpusar.yje, išsk1,rų5
tuos atvejus, kai verslo apskaitos standattai reikalauja ju užskait1,mo. Gautinų ir mokėtrnų sumų užskaitos yfa
aūekamos tuomet, kai tam atlikrjyra pakankamas teisinis pagrindas.

p) Atidėjiniai

Atidejiniai pripažĮstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendtovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą
pastžadėjunų kurį leme praeities veiksmai, taip pat )'fa tikėtina, kad teisįriam įsipareigo1imui ar rreatšaukiamam
pasžadejimū įų,kdyti teikės naudoti rurimą turtą bei kar įsipareigojimų suma gali būti paukrmai įr,ertinta.

q) Susijusios šalys

Sudarant finansines ataskaitas Bendrovės susijusiomis šalimis buvo laikomi šie subjektai:
a. Savininkai (patfonuoiančioji bendrovė ir patronuojančiosios bendrovės savrninkar);
b. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės ;

c. I(itos konsolidavimo gfupes įmones (taip pat ir patronuojančiosios įmonės kitos patronuojamosios įmonės);
d. Vador.ybe, r,aldybos rr stebetoju tatybųnaiai;
e. MrneĘ asmenų artimieji, giminaičiai rr su 1ais susijusios 1monės.

t) Įlykiai po paskutinės ataskaitinio laikotatpio datos

Finansinės ataskaitos koreguojarnos, jei poataskaitiniai irykiar turi tlesiogrnę įtaką dar nepatvirtinų finansinių
įtaskaitų duomenims. Reikšmingi poataskaitjniai įr,7kiai pateikiami aiškinamajame rašte.

s) Finansinės rizikos valdymas

Rizikos vald1,69 metodai pateikiami žemtau

Kredįto iįka. Ktedito riztka arba partnerio įsipareigojimų neų.kdymo rizlka kontroliuojama tajkant kredito
terminus ir procedrrn1 kontrolę.

U$ienio ualiutot keįtino iįka. Didžioii dalis Bendrovės sandoĄ, sudaryti ataskaitiniais metais, 1'ra įvertinti errrais,
todėl Bendrovė išvengia reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos.

Likuįduno iįka. Bendrovės politika pa išlaikyti pakankamą Pinigų ir pinigu ekvivaleną srautą arba turėti
finansavimą per atitinkamus kreditus.

Palūkanų iįka. Bendtovė neturi reikšmingų finansinių įsipareigojimų.
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III. AĮŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 PASTABA: KĮTI ĮRENGĮNIAI, PRIETAISAI tR ĮRANKIAI

Bendrovė neturėjo naudoiamo pilnai nusidėvėjusio ilgalail<lo turto nei ataskaitiniame, nei praėjusiame
ataskaitiniame perioduose.
Bendrovė nėra įkeitusi turto į jos nuosar,ybės teisės nėra apribotos.

2 PASTABA: KITAS TURTAS

Nuomos

Žinių perdavimo sutarčių sąnaudų ir Metinių palaikymo sutarčių
2.1.44sąnaudų

Iš viso kitas tuftas] 2.144

Trumpalaikės būsimosios sąnaudos, Ęios 435.885 F;ur 2020 m. kovo 31 d. (41,.996 F,ur 2019 m. kovo 31 d'),
atskleistos ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukaupĘ pajamų eiluteje.

3 PASTABA: SUMoKĖTI AVANSAI

Kiti išankstiniai ams

Iš viso sumokėti avansai:

4 PASTABA: PIRKĖJŲ SKoLoS
Visos pirkejų skolos susidarė dėl pardavimu pagrindrnrams pirkėjams. Nuvertejusių rr pradelsų skolų nėra.

Likutinė vettė ataskaitinio laikotatpio ptadžio|e
a) Įsigi|imo savikaina
Ataskaitinio laikotarpio pradžio1e
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:
_ tufto įsrgijimas
_ perleistas ir nurašytas turtas Q
_ pertašymai iš vieno straipsnio Įkltų+ /1-1

2.789.368

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoie 2.789.368
b
Ataskaitinio laikotarpio pabaigof e

c) Nusidėvėiimas
Ataskaitinio laikotarpio pndžioje
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:
_ ataskaitinių meų nusidėvėiimas
_ kitiems asmenims perleisto ir nurašyto tufto nusidėvejimas Q
- pelfas)rmal ls v1eflo straipsnio i kitą +/(_;

318.221

Ataskaitinio laikotatpio pabaigoie 318.221
d) Vertės sumažėjimas
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoie
e Likutinė veftė ataskaitinio laikotarpio pabaigoie (a)+(b)-(c)-(d) 2.471.147

Kiti įrerrgirriai, prietaisai
ir įrankiai

Rodikliai

491,.591

303.834

795.425

2020 03 31 2019 03 31Rodikliai

104.891

104.891

2020 03 31 2019 03 31Rodikliai
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5 PASTABA: ĮMONIŲ GRUPĖS ĮMONIŲ SKoLos

HCLT UKLtd.
HCL AMERICA INC.
HCL GRE.ATBRITAIN Ltd.

HCL Pte Limited

HCLTECH Ltd. - iOMC
HCL T Ltd.
I{iti smulkūs

dar sąskaitas HCL Tech Ltd ĮoMC
Iš viso skolosl

6 PASTABA: KITOS GAUTINOS SUMOS

Avansai ir uslos su 21S

HCL'TeclrnoĮogies Litlrr"rarila Į-,1-Į.B

20?įt rr-:. koro 31 d. 1įrarrsir:ii.l ataSkairt} rll]įrr"s

294.111

1.7.285

22.697

9.692

11.042

4.282

"18.061

377.782

8.441,

PVM
Iš viso kitos s sumos: 8.441

7 PASTAB.Ą': PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVAĮENTAI

banko ,,Swedbank" AB 854.489
Iš viso It ekvivalentai: 8s4.489

8 PASTABAI ĮSTATINIS KAPITALAS IR REZERVAI

Ą Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas sudarytas iš 360.000 paprasųjų vardinių akcijų, kuĄ kiekvienos nominali vertė 1 Eur.

Visų akcijų nominali vertė lygi 360.000 Eut. Visos akcijos yra pilnar apmokėtos. Per metus Bendrovė neįsigijo savo

akcijų bei ju neturėjo 2020 m. kovo 31 d.

b) Privalomasis rezerv^s

2019 m. kovo 31 d. Bendrovė dat nebuvo suformavusi privalomojo rezerYo.Jis buvo suformuotas 201'9 m.

pabaigoje ft 2020 m. kovo 31 d. datu tapo lygus 36.000 Eur.

ą Pelno paskirstymo projektas kitam ataskaitjniam laikota1piui pateiktas lentelėje žemjau:

Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio
893.328

Ataskaitiniame sufotmuoti tezer:rai
ataskaitinio rezultatas - 81,2.658

Pelno
rezultatas - ataskaitinio 1.669.986

Pelno
rezefvųs

- dividendai

1.669.986

1 .350.918

1.042.980

81.880

36.014

31.6.238

2.828.030

2020 03 31 2019 03 31Rodikliai

104.815

649.538

754.353

2020 03 31 2019 03 3tRodikliai

903.824
903.824

Rodikliai 2020 03 31 2019 03 31

Straipsniai 2020-03-31

- kiti
rezultatas - - ataskaitinio
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9 PASTABA: SKOLIhĮIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
2020 m. kovo 31 d. skoliniuose įsipareigojirnuose apskaityta 3.000.000 Eut Ę trumpalaike paskola iš HCL Tech.

Finland oy. Ji gauta 2020 m. vasarį. Palūkanos pIBoR + 1' o/o), priskaičiuotos iki ataskaitirrio laiĮ<otatpio pabaigos,

Iyįos 4'433 Eut. Skolininkas nui gtąžinti paskolą skolintojū ne vėliau nei pet 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo

dienos. Abi šalys gali sutarti piatęsti paskoios terminą papildomrems vieneriems metams.

10 PASTABA: ĮMoNIŲ GRUPĖS ĮMoNĖMs MOKĖTINOS SUMos

Iš HCL Tech. Į avansįSS

HCLT Limited 1.585

HCL GRE,ATBRITAIN Ltd. 46.485
Kitos smulkios mokėtinos sumos

Iš viso mokėtirros sumos: Ę.a83

11PASTABA: SU DARBO SANTY-KĮAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokėtinas datbo užrnokestis 30.241

tJz

Mokėtinas socialinis dtaudimas ir krti su darbo užmokesčiu 2.310
Kitr ft 107.385

Iš viso su darlro kiais 139.996

12 PASTABA: KITOS MOKĖTINOS sUMoS IR',rRUMI'AI-AIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
2019 m' kovo 31 d. balanse kaip kitos mokėtinos sumos rr trumpalaiklai įsipareigojknai pripažinta einamoii

mokėtina pridetines vertės mokesčio suma. 2020 m. kovo 31 d. Bendrove turejo gautiną PVM (6 pastaba).

13 PASTABA: SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIų lalroTARPIŲ PĄAMOS

14.044

Kitos sukauptos sąnaudos komunikacijos, remontįt pfogramų llcenciju
34.367

1r ams

Iš viso įf 48.4t1

14 PASTABA: PARDAVIMO PAJAMOS

Patdavimo pajamas sudare kompiuteĄ ptogtamavimo ir konsultavimo paslaugų pardavimai. Didžiojt pardavimų

dalis ataskaitiniame laikotarp1,je susidarė iš pardavimų Grupes įmonėms.

P ajamų segmentavimas pagalvalstybes, į kurias pafduodama:

Lietuva 3.470.289
502.1,57

47.81.3

80.695
Kitos 1,3.975

4.714.929

1.000.000

32.948

39.666

8.565

1*48x.n9

2020 03 3t 2019 03 31Rodikįiai

159.380

420.984

(1.854)

997.692

1.576.202

Rodikliai 2020 03 3t 2019 03 31

41.658

65.524

213.005

380.187

2020 03 31 2019 03 31Rodikliai

43.099
17.306.156
3.950.109

256.199
131.480

2t.687.643

2020 03 31 2019 03 3tRodikliai

Iš ūso

\r
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15 PASTABA: PARDAVĮMO SAYIKAINA

į konsultavimo 76.425

Darbo užmokesčio į 96

I(omandį'uotės

Iš viso savikaina:

Dalrs l(ompiuteĄ programavimo ir konsultavimo paslaugų (10.572 Eur) buvo pdskirtos Bendrosioms ir
administracinėms sąnaudos (17 pastaba) kaip Konsultacinės ir darbo užrnokesčio skaičiavįno paslaugos
praėjusiarne ataskaitiniame laikotarpyje. Dėl savo pobūdžio 2019-2020 m. jos perkeltos i pardavirno savikainą.
2018- 2019 ataskaitinio laikotarpio sąnaudų pasiskirst1mas taip pat pefgfupuotas.

I(omandiruočių sąnaudos praeitame ataskaitiniarne lalkotarpyje priskirtos pardavirno sąnaudoms (16 pastaba), bet
del jų pobūdžio ataskaitiniame larkotarpyje jos petkeltos į pardavimo savikainą. 2018_2019 m. ataskaitinio
laikotarpio sąnaudų pasiskirsĘ'rnas taip pat pefgrĮrpuotas.

16 PASTABA: PARDAVIMO SANAUDOS

sąnaudos

Iš viso audos:

1? PASTABA BENDRoSIos IR ADMINISTRACINĖs s,1Nauros

Nuoma ir
Konsultacinės ir darbo užrnokesčio 06
Ofiso 46

1t techninės sąnaudos 1.581
4.

Audito
D 3t.950
Teisines 825
Kitos sąnaudos .35
Iš viso bendtosios ir administracinės .924

18 PASTABA: PALUKANŲ IR KI',roS PANAŠĮos PAJAMOS IR SĄNAUDOS

ValiuĘ 1.386
nuostoliai

Palūkanos už

Iš ūso ir kitos

19 PASTABA: PEtNo MOKESTIS IRAIIDĖTASIS PELNO MOKESTIS

Ataskaitinio
A elno mokesčio

185

N

o 889

99s

(t.716.017)

(15.294.565)

(235.748)

(1.7.306.390)

2018-2079Rodikliai 2019-2020

Q1.8s6)
(21.856)

2019-2020 2018-2019Rodikliai

76.5
18.46

5

18.221

5

4.161
1.1

3.1

9.7

8.

2019-2020Rodikliai 2018-2019

23.191

(1,13.042)

(4.433)

(94.284\

2019-2020 2018-2019Rodikliai

Q1,4.867)
66.964

(147.903\

2019-2020 2018-2019Rodikliai

Pelno mokesčio

mokesčio sąnaudos
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737.243
5.246

1,14.403

1,57.436

420.984
22.138
7.451
8.985

110.586

fJįųbazė (240.s33\
(240.533)
(36.080)

74.507

2019-2020Rodikliai 2018-2019
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19 PASTABA: PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTASIS PEtNo MOKESTIS (tęsinys)

mokesčio tutto bazė 50.283
1.868

užmokesčio 24.685
ft 20.500

Įlz asiekimus
skįtumai

tos sąnaudos
Kita 3.231

mokesčio tuttas % 7.543

mokesčio
A sąnaudos

elrro mokesčio l//o

mokesčio turtas 7.543

20 PASTABA: SA]\{DORIAI SĮJ SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Bendror,ė yra nusistačiusi įmonės vado\.u laikyti r.7kdantįjį direktorių. Bendtovė pel ataskaitiflį laikotarpi nebuvo

prisiemusi jokių įsipareigojimų vadovrĮ vardu bei suteikusi jiems paskolų.

Bendrovės vykdyti sandoriai su susijusiomis šalimis pateikr lentelėje žemjau:

HCL Tech. Finland
3.004.433

HCL Technologies
UKLimited
HCL Tech. Italy

1.000.000
S.

ltCL ArabiaLLC
HCL Great Britain
Ltd. 39.666

HCL Poland Sp. Z O
o.
HCLAME,RICA
INC.
HCL Singapore Pte
Limited
HCL TEC Ltd. -

IOMC
HCL Technologies
Ltd.
HCL Tech Norway
AS
I{itos smulkios sumos 5.836

4.085.612

A

N

59

32.948

2.670

17.135.163 1.350.918

4.047

170.992

355

256.199

29.613 (5s1)

3.636.711 316.238 1,.042.980

97.584 313.998 81.880

2.670

1.996 101.868 32.1,63

102.250 21.644.544 316.238 2.511.792

Įsigyta
konsultavirno

paslaugų

Suteikta
konsultavimo

paslaugų

Sukauptos
paiamos

2020-03-31
sĮrmosRodikliai Suū1os

Garrtinos Mokėtinos

2020-03-31 2020-03-31

Iš viso
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(432) 502.158 294.117

4.047 4.041
11.865 22.697

936

80.695 1,7.285

9.692 9.692

3.055 29.746 11.042

201.693 18.067 18.067

235 235

217.117 644.640 t8.067 3s9.715

Įsigyta
konsultavirno

paslaugų

Suteikta
konsultavirno

paslaugrl

Sukauptos
paiarnos

2079-03-31
sulnos sįlmosRodikliai

Gatrtinos Mokėtinos

2019-03-31 2019-03-31
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20 PASTABA: SANDORIAI SU SUSĮJUSIOMIS ŠALIMIS (tęsinys)

HCL Technologies UK
Limrted
HCL Arabia LLC
HCL Great Britarn Ltd. 46.485
HCL Poland Sp. Z O
o. (312)

HCL AMERICA INC.
HCL Srngapore Pte
Limited
HCL TEC Ltd. - IOMC
HCL Ltd. 1.586
HCL Technologies

Iš viso: 47.484

2l PASTABA: NUOMA
Ateinančių laikotarpių patįlpų nuomos minimalūs rnokejimai pagal galtojančias nuornos sutartis (Bendrovė yra

nuomininkas):

-< 1 metai 799.865

- l-5 metai 2.108.106

Iš viso nuomos merkėiimai: 3.507.97r

22 PASTABA: BENDItoYĖs TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI BALANSE
Bendrovė 2020 m. kovo 31 d. nedalywauja jokiose teisminėse procedūose, kurios, vador,rybės nuomone, turėų

reikšmingos įtakos finansinems ataskaitoms.

Pagal galtojančius įstatymus Mokesčių inspekcija galr bet kuriuo metu patikrinti Bendrovės apskaitos registrus ir

įašus už 5 metus, einančius pdeš ataskaitrnį mokestĘ laūota1pi, bei gali apskalčiuou papildomus mokesčius ir

baudas. Bendrovės vadolrybei nėra žinoma apie jokias aplinkybes, del kurių Bendrovei galeų būti apskaičiuotr

papildomi reikšmingi mokesčių įsipareigojimai.

(67s)

2020-03-31Rodikliai

22



HCL'Iechnologies Lithr:ania UAB
2Ū2a rn. kovo 31 <l. finarrsinir1 ataskaitt1 rįrkirrr's

23 PASTABA: POATASKAITINIAI ĮVYKĮAI
Po ataskaitinių meų pabargos ikr šių finansinių ataskaiųpatvirtiflimo neįų,ko jokių poataskartinių įvykių kurie

turėų įtakos finansinėms ataskaitoms af tufėų būti atskleisti, išskytus COVID-19 ftoronavirusį.

2019 m' pabaĘoje iš Kinijos ėmė keliauti naujienos apie CoVID-19 ftoronavirusį. Per pirmuosius kelis 2020-

ųių metų mėnesius virusas išplito visame pasauĘe ir jo neigramas poveikis įgavo pagteiį. Rengiant šias

finansines ataskaitas padėtis vis dar keitėsi. Vador,ybė mano, kad šis protrūkis nėta koreguojantis

poataskaitinis įvykis. Kadangi padėtis vis dar keičiasi, vadovybė maflo, kad nei1nanoma kiekybiškai įvertinti

galimo šio protrūkio poveikio Bendrovei, tačiau tikėtina,kadtam tikras poveikis kito ataskaitinio laikotarpio

rezultatams bus.

b,;-Vykdantysis direktotius

Valdybos narys

Apskaitą tvarkančios įmonės įgatotas asmuo

Ą-\7
Shiv Kumar Ųfalia

Subtamanian Gopalakrishnan

Vilma Gražulevičiene
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