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Audito metu mes vertinome UAB „Pasvalio butų ūkis“  (toliau - Bendrovė) 2007 m. 

balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

teisėtumą ir jo naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2007 metus.  

Direktorius yra atsakingas finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku, turto 

valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti 

nuomonę apie finansinę atskaitomybę bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą.  

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad auditą 

planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinės atskaitomybės  

duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo. 

Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Bendrovės apskaitos sistemos ir vidaus 

kontrolės, finansinės atskaitomybės parengimo ir pateikimo,  turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą 

pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 

Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, tinkamus ir patikimus 

įrodymus, jog nėra reikšmingų finansinės atskaitomybės informacijos iškraipymų. 

Atliktas auditas suteikė pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.  

 Mūsų nuomone, UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2007 metų finansinė atskaitomybė visais 

reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus.  
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Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 

nuostatomis, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip  ½ įstatuose nurodyto įstatinio 

kapitalo dydžio, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar 

turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi 

svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų Įstatymo 59 straipsnio 9 dalies 2 punkte ir 10 dalyje 

(t.y. 59 str. 9 dalies 2 punktas - akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais - bendrovės 

nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio 

kapitalo dydžio; 10 dalis - visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl įstatinio 

kapitalo sumažinimo, juridinio asmens pertvarkymo ar bendrovės likvidavimo).          

Bendrovės nuosavas kapitalas 2008-01-01 yra mažesnis nei ½ įstatuose nurodyto kapitalo. 

Bendrovės įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas  sudaro 31890 Lt. 2007-12-31 balanso duomenimis 

bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 10906 Lt, t.y. 34 proc. įstatinio kapitalo. 

           Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad 2007 metais Bendrovėje valdant, 

naudojant ir disponuojant turtu, jį naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikčių 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams nenustatėme, išskyrus ankščiau 

paminėtą atvejį. 

 Finansinio audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita.  
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