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UAB,,PASVALIO KNYGOS"
A KC I N I N KAMS'R VA D OWB EI

Salvqind nuomon{

Mes atlikome UAB "Pasvalio knygos" (toliau - lmones) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2021 m. gruodZio 31 d. balansas ir tq dienq pasibaigusir{ metLl pelno (nuostoliq) ataikaita, nuosavo
kapitalo poky6iq ataskaita ir ai5kinamasis raStas, jskaitant reikSmingq apskaitoi metodq santraukq,
auditq.

Masq nuomone, pridfitos finansinds ataskaitos, iiskyrus mlsq i5vados skyriuje
"Sqlyginfls nuomonfls pagrindas" apraiytq dalykq poveiki, visais reikimingais at^vilgiiis
tgisingai pateikia lmonds 2021 m. gruodZio 31 d. finansing paddti ir tq dienq paiibaigusir4 metq
finansinius veiklos rezultatus ir pinigtl srautus pagat verslo apskaitos iiandanul, piiimtus
taikyti Europos Sqjungoje.

S alvoi n*s n u o mon 6s paori ndas

1 . 2021 m. gruodZio 31 d. lmon6s trumpalaikiai jsipareigojimai buvo 37 043 EUR. Tai sudaro 77,68 o/o

ijos balansq jra5yto turto, kurio vert| 2021 m. gruodZio 31 d. buvo 47 688 EUR. lmones mokumas
(gebdjimas ivykdyti isi parei g oj i mus) yra btogas.

2. 202] m.lmonds sukauptas nuostolis 3 357 EUR sudaro 30,39 % akcinio kapitalo, kurio vert€ yra
11 046 EUR. lmon€s nuosavas kapitalas sudaro 7 689 EUR.

3. lSvardinti faktai rodo, kad eglstuoja reik5mingas neapibrdZtumas ir kyla reikSmingq abejoniq del
lmon6s geb6jimo tqstiveiklq. Finansin€se ataskaitose toks dalykas nebuvo tinkamai itsfdistai.

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). MUsq atsakomyb6 pagal
Siuos standartus i5samiai apibUdinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiiiq
ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo lmon6s pagalTarptautiniq buhalteriq etikos standartq
valdybos iSleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos
Respublikos finansiniq ataskaitq audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos
Respublikoje. Mes taip pat laikom€s kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito
istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mUsq surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami
mUsq nuomonei pagrjsti.

Kita informaciia

lmon6 atitinka labai maZos imon€s kriterijq, tod€l lmonds vadovybd nepareng€ ir nepateik€
auditui metinio prane5imo.

Vadovvbis ir uZ valdvma atsakinou asmenu atsakomvbd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengimq ir teisingq pateikimq pagal
verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sqjungoje ir tokiq vidaus kontrolg, kokia,
vadovybds nuomone, yra bUtina finansin€ms ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq d6l
apgaul6s ar klaidos.
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Rengdama finansines ataskaitas vadovyb€ privalo jvertinti lmon€s geb6jimq tqsti veiklq ir
atskleisti (ei bUtina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybd ketina likviduoti lmonq ar nutraukti veiklq arba neturi kitq
realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZi0r6ti lmon€s finansiniq ataskaitq rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomvbi uZ finansiniu ataskaitu audita

MUsq tikslas yra gauti pakankamq u2tikrinimq d6l to, ar finansinds ataskaitos kaip visuma n6ra
reikSmingai i5kraipytos d€l apgaulds ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus i5vadq, kurioje pateikiama mUsq
nuomon6. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5mingq
i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal TAS. l5kraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti didelds itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansin6mis ataskaitomis.

Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu pri6m6me profesinius sprendimus ir laik€mds
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
. Nustat0me ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo ddl apgaulds arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedEras kaip atsakq i tokiq rizikq ir surinkome pakankamq tinkamq
audito jrodymq mUsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo d6l apgaulOs neaptikimo rizika yra
didesn6 nei reikSmingo i5kraipymo d€l klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali bUti suk6iavimas,
klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.
. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galOtume suplanuoti konkre6iomis
aplinkybOmis tinkamas audito proced0ras, o ne tam, kad galdtume pareik5ti nuomone apie lmonds
vidaus kontrol6s veiksmingumq.
. lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovyb6s atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.
. Padardme iSvadq d€l taikomo veiklos tqstinumo apskaitos principo tinkamumo ir d€l to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais at sqlygomis susijgs reik5mingas
neapibr6Ztumas, d6l kurio gali kilti reik5mingq abejoniq d€l lmonds gebdjimo tqsti veiklq. Jeigu
padarome i5vadq, kad toks reikSmingas neapibr6Ztumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje privalome
atkreipti d€mesj i susijusius atskleidimus finansin6se ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MUsq i5vados pagrjstos audito jrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Taeiau, b0simi jvykiai ar sqlygos gali lemti, kad lmond
negal6s toliau tqsti savo veiklos.
. lvertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, strukt0rq ir turinj, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansindse ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti u2 valdymq atsakingus asmenis apie audito
apimtj ir atlikimo laikq bei reik5mingus audito pasteb6jimus, jskaitant svarbius vidaus kontrol€s
trEkumus, kuriuos gal6jome nustatyti audito metu.

Auditori u s D an i u s StraZi n ska s
2022 m. kovo 31 d.
J. GalvydZio g. 3-110, LT-08236 Vilnius
Auditoriaus paZym€jimo Nr. 000496
UAB,,Analitika"
Audito imon€s paZymdjimo Nr. 001427
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UAB Pasvalio knygos 169167554
(lmones teisine forma, pavadinimas, kodas)

Ramioji g. 3, Pasvalys
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2021m.
(ataskaitinis laikotarpis)

(imones vac

Buhaltere

pareigq pavad

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarlqrti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

PATVIRTINTA

2O2IM. GRUODZIO 31D. BALANSAS

2022-03-21Nr.2021102
(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Skirmante Mili5kevidiene

Eurai

Eil.
Nr.

Straipsniai Pasta-

bos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

rraeJ9s

ataskaitinis
'lnilrnfamis

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 1 t372 1400

I Nematerialusis turtas

Materialusis turtas I 13',72 1400

Finansinis turtas

Kitas ilgalaikis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 463L6 47715

1 Atsargos J 36409 33082

2. Per vienus metus gautinos sumos 149 2803

f rumpalaikes investicij os

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 4 9758 r 1830

ATEI.TANdIU LAIKOTARPIV S,{NAUDOS IR SUKAUPTOS

TURTO IS VISO 47688 49115

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
D. NUOSAVAS KAPITALAS 7689 6462

1 Kapitalas 11046 I 1046

) Akcijq priedai

Perkainojimo rezervas

4. Rezervai

NepaskirstSrtasis pelnas (nuostoliai) 5 G357) (4s84)

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 2956 4524

ATIDEJINIAI
tJ. MOKETINOS SUMOS IR KITI ISIPAREIGOJIMAI 37043 38129

I Po vienq metq moketinos sumos ir kiti ilgalaikiai isipareigojimai

Per vienus metus moketinos sumos ir kiti trumpalaikiai isipareigojimai 7 37043 38129

H. SUKAUPTOS SANAUDOS IR ATEINANCTU LAIKOTARPIU
NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIIVIIJ Is VISO 47688 49tts

vadovo parei

Inga Krapavickiene
(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)

Direktore



Trumpos pelno (nuostoliq) ataskaitos forma

UAB "Pasvalio knygos"; kodas 169167554
(imones teisine forma, pavadinimas, kodas)

Ramioji g. 3, Pasvalys LT-39145; Registro tvarkytojas:
(buvein0 (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei imone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo Zyma)

2021}'[. PELNO (NUOSTOLIU ATASKATA

2022m. Kov o 2 | d. Nr.202 I I 0 I
(ataskaitos sudarymo data)

202lmetai Eur

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

minuso ienklu. Sqnaudos, t. y. grynqji pelnq maiinanti suma, jraiomos skliaustuose arba su minuso Zenklu.

Direktore
(lmones vadovo pareigq

Buhaltere
galinlio warkyti apskait4 kito asmens

Inga Krapavickiene

Skirmante Mili5kevidiene
(vardas ir pavard0)

Ell.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr.
Ataskaitinis
laikotarois

PraeJgs

ataskaitinis

I Pardavimo pajamos 8 r32087 124032

) Kitos pajamos 8 4l 15 5321

lsigytos atsargos ir sunaudoti i5tekliai 93709 89672

{. Atsargq likudiq pokytis 42493 39681

Su darbo santykiais susijusios sqnaudos 31697 27561

5. Nusidevejimas, amortizacija ir turto vertes sumaZejimas 358 1360

Kitos s4naudos 9r46 9781

Pelno mokestis 65 49

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1227 930

Pastaba. Biologinio nrto tibosios verds pokyAio eilubje tikrosios verrcs sumaicjimas rodomas swiaustuose arba su

3.

).



Nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitos forma

UAB "Pasvalio kn
(imones pavadinimas)

Imontu kodas 169167554 PVM mokGtgjo L.oga! LT.69167fi15, R'mjoji g' 3 Ptsvalvs
omonas koda!, adEsas, kiti duomeoys) 

PATVIRTTNTA

2021m. NUOSAVO KAPITALO POKYCIU ATASKAITA
2022m.kov o 2 I d. Nr.202l I 3

(finansines atskaitomybes sudarymo diena)

202lmetai
(ataskartinis laikotarpis)

Istatymo numaq,ti rezervai

1. Likutis uZpra6jusiq finansiniq metr;

. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

3. Esminiq klaidq taisymo rezultatas

. Perskailiuotas likutis uZpra6jusiq linansiniq

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertes padidejimas

6. Finansinio turto vertes padidejimas

7. Savq akcijq isigijimas (pardavimas)

. Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nepripaZintas

. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas



14. lstatinio kapitalo didinimas (maZinimas)

15. fnaiai nuostoliams padengti

16. Likutis pra6jusiq finansiniq metq pabaigoje

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertes padidejimas

18. Finansinio turto vertes padidejimas

19. Savq akcijq isigijimas (pardavimas)

20. Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nepripaZintas

pelnas (nuostoliai)

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

26. fstatinio kapitalo didinimas (maZinimas)

2l . lnalai nuostoliams padengti

28. Likutis ataskaitiniq finansiniq metq

Direktore
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Buhaltere
(ryr.buhalterio(buhalterio) arba galindio warkyti apskait4 kito
asmens pareigq pavadinimas)

(vardas ir pavarde)

Skirmante Mili5kevidiene
(vardas ir pavarde)

Inga Krapavickiene



UAB "Pasvalio l*tygos"

[mones kodas 169167554 PVM moketojo kodas LT691675515, Ramioji g. 3 Pasvalys

PATVIRTINTA

Pasvalio r. sav. t-bos sprendimas

2O2I METU FINANSINES ATSKAITOMYBES AISKINAMASIS

naSras

2022 m. Kovo 21d. Nr F A202ll4

I. BENDROJI DALIS

1. lregistravimo data

,,UAB Pasvalio lotygos" (toliau - Bendrove) buvo iregistruota 1995-07-03, Valstybes imones Registrq

centre.

2.Finansiniai metai

Bendroves finansiniai metai prasideda sausio 01 ir baigiasi gruodZio 31 d.

3. Bendrov6s veikla

Bendroves pagrindine veikla - knygtl maimenind prelEba specializuotuose parduotuvese

4. Darbuotojq skaiiius

Bendroveje darbuotojq skaidius pagal s4ra54 202lmetq gruodZio 3ld. buvo 5 Zmones

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrove apskait4 tvarko ir finansing atskaitomybg rengia pagal Siuos finansing atskaitomybg

reglamentuojandius teises aktus:

- Verslo apskaitos standartus;

- LR buhalterines apskaitos istatym4, 
,



- LR imoniq finansines atskaitomybes istatym4,

- Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.

[mones apskaitos politikoje taikomi biidai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti bendroves

vykdomas iikines operacijas ir objektyviai atspindeti bendroves finansing buklg bei veiklos rezultatus.

Bendroves apskaita tvarkoma dvejybiniu ira5u.

Bendroves finansiniai metai trunka 12 menesiq.

Bendroveje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suraSomi naudojant Lietuvos Respublikos

pinigini vienet4 - eurQ, o prireikus - ir uZsienio valiut4.

Ukiniai ivykiai ir iikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultaq iforminimas LR teises aktq

nustat5rta tvarka susijgs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami i eurus pagal Lietuvos banko nustat5rt4

uZsienio valiutos santyki, galiojanti iikinio ivykio arba iikines operacijos atlikimo dien4.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba, o prireikus - ir lietuviq,

ir uZsienio kalba.

Finansiniq apskaitos elementai naudojami bendroves finansinei biiklei ir veiklos rezultatams ivertinti :

balanse pateikti elementai - turtas, isipareigojimai ir nuosavas kapitalas - apibiidina bendroves finansing

biiklg, pelno (nuostoliq) ataskaitoje pateikiami elementai pajamos ir s4naudos - naudojami veiklos rezultatams

ivertinti.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapitalo,

lsipareigojimq, pajamq ir s4naudq) ivertinimo biidai ir metodai nustatSrti atitinkam4 objekt4

reglamentuojandiose bendroves apskaitos politikos tvarkose.

Pajamos bendroveje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos

tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamos ivertinamos tikrqia verte.

S4naudos apskaitoje pripaZlstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu

laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavimo moment4. Jos

apskaitoje ivertinamos tikrqja verte.

Bendroveje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas isigijimo verte.

Ilgalaikis turtas bendroves apskaitoje pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei ji ketinama

naudoti ilgiau nei vienus metus, tikimasi gauti ekonomines naudos biisimais laikotarpiais, galima patikimai

nustat5rti isigijimo savikaina, kuri yra ne maZesn6 ui minimali4 ilgalaikio turto savikain4, imones nustat5rt4

kiekvienai turto grupei.

Finansinis turtas bendroveje ikainojimas isigijimo savikaina, t.y. uZ ji sumoketo atlygio verte.

Atsargomis laikomas bendroves trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uZdirbti per vienerius

metus. Atsargos registruoj amos apskaitoj e isigij imo savikaina.

Ilgalaikes ir trumpalaikes gautinos sumos bendroves balanse parodomos tikr4ja verte, t.y. at6mus

ivertintas abejotinas sumas.

|statinio kapitalo dydis yra lygus visq bendroves pasiraSytq akcijq nominaliq verdiq sumai.

[statinio kapitalo s4skaitoje registruojama tik akcijq nominalioji vert€.
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PasiraSytas lstatinis kapitalas registruojamas istatinio kapitalo s4skaitoje visa suma,

neatsiZvelgiant i apmoket4 dali. Neapmoketa akcijq dalis registruojama s4skaitoje, kontrarineje istatinio
kapitalo s4skaitai.

Kiti rezervai sudaromi tik bendroves istatq nustagrta tvarka. Akcininkams priemus sprendim4

panaikinti ar maLinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumaZejimas, ta padia suma didinant

nepaskirst5rtqj i peln4.

Nepaskirst5rtasis pelnas per ataskaitini laikotarpi tiesiogiai didinamas (maZinamas) registruojant

esminiq klaidq taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultat1; didinamas kai perkainotas turtas nura5omas,

perleidZiamas arba neatlygintinai perduodamas.

Nepaskirst5rtieji nuostoliai per ataskaitini laikotarp!tiesiogiai didinami (maZinami) registruojant

esminiq klaidq taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultat4; maZinami malinant istatinikapital4; .

Pelno paskirstymas bendroves apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendim4

peln4 paskirst;rti, neatsiZvelgiant i tai, kada jis buvo uZdirbtas'

Pelno paskirstymu laikoma tik dividendq paskelbimas ir rezervq formavimas. Paramos, labdaros

teikimas, tantjemq, premijq i5mokejimas pagal bendroves apskaitos politik4 pripaZistama ataskaitinio

laikotarpio veiklos s4naudomis.

[sipareigojimai pripaZistami bendroves apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai imon6 igyja
prievoles, kurios tures blti ivykdytos. fsipareigojimai ivertinami savikaina.

[sipareigojimai, kurie neatitinka isipareigojimq ir atidejimq pripaZinimo kriterijq, vadinami

neapibreZtaisiais.

Finansine atskaitomybe koreguojama, jei po balansiniai lvykiai turi tiesioging itak4 dar nepatvirtintos

finansinds atskaitomybes duomenims

Apskaitos politikai priskirtinq apskaitos biidq ir metodq keitimas registruojamas retrospektyviniu btidu

- apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika biitq tailgrta fikinems

operacijoms ir lvykiams nuo jq atsiradimo. Taikant 5i b[d4, koreguojamas nepaskirstlrtojo pelno (nuostoliq)

likutis. Kartu perskaidiuojami ir pateikiami ankstesniq laikotarpiq finansines atskaitomybds straipsniai,

ai5kinamajame ra5te pateikiam lyginamoji informacija. Tais atvejais, kai taisoma ankstesniqiq ataskaitiniq

laikotarpiq suma negali bUti tiksliai ivertinta taikant nauj4 politik4, taikomas perspektyvinis btidas. Taikant 5i

b0d4, praejusio laikotarpio finansines atskaitomybes informacijos nereikia koreguoti.

Apskaitos politikos pakeitimu nelaikomas apskaitiniq ivertinimq keitimas, naujos apskaitos politikos

taikymas iikinems operacijoms ir ivykiams, kuriq turinys i5 esmes skiriasi nuo ankstesniq ivykiq ar iikinirl

operacijq arba kuriq bendrove iki to laiko netaike.

Bendroveje informacija yra reik5minga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali tureti itakos

finansines atskaitomybes informacijos vartotojq priimamiems sprendimams.
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IrI. AISKINAMoJo naSro PASTABoS

1. Informacija apie materialgji turt4
I lentel4

mrterirlusis turtes
Rodikliai iLemt Pestetei ir

statiniai
MaSinos ir
irengimai

Trrnsporto
priemonGs

Kita iranga,
prictri- sri'

irankiai ir iren
giniai

Ne-
beigte
stetybe

Kitrs mate-
rialusis
turtrs

I5 viso

Likutin0 vertG pratjusiq
inansiniu metu pabaigoie

618 108 675 1401

r) lsigijimo savikaina
rteJusrtl urrilNrtllt{ luErtl

Finansiniq metq pokYdiai:

- turto isigijimas

- perleistas ir nura$rtas turtas (-

)

- perra$ymai i5 vieno straiPsnio

ikit4+/G)

23433 6108

0

3680

330

33221

330

0

0

Finansiniq metq pabaigoje 0 23433 0 0 6108 0 4010 3355 l

b) Perkainojimas

Praejusiq fi nansiniq meq
pabaigoie

Finansiniq metq PokYdiai:

- vert€s padidejimas
(sumaZejimas) + / ()
- kitiems asmenims Perleisto ir
nuraSyto turto G)

- perra5ymai i5 vieno straiPsnio

ikit4+/(-)

0

0

0

0

Finansiniq mctq Pabaigojc 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Nusidtvtjimas 
I

Praejusitt finansiniq metq 
Ipabaigoje 
IFinansiniq metq PokYdiai:

- finansiniq metq nusidevejimas

- atstatantys irasai ()

- kitiems asmenims Perleisto ir
nurasyto turto nusidevejimas ()
- penaSymai i5 vieno straiPsnio

ikit4+/(-)

22815

ll8

6000

4t

3006

199

3r82r

358

0

0

0

Finansiniq mctrl Pabaigojc 0 22933 | 0 0 6O4t I o 3205 32179

d) Vcrtas sumaZtjimas

Praijusiq frnansiniq metq

pabaigoje

Finansiniq metq PokYdiai:
- tinanslnlq metq vertes

sumaZ€iimas

- atstatantys irasai G)

- kitiems asmenims Perleisto ir
nurailo
- peraiymai iS vleno strarpsnro

likit4+/(-)

0

0

0

0

0

Finansiniq met{ paboigoje 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Likutint verte finansiniq
metu oabaisoie 0 500 6'7 805 1372
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Itgalaikio materialiojo turto grupOs *

2lentele

turto naud tarnavimo laikas

Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)

3-4

* furtas gati Uuti grupuojamas ir pagat funkcing paskirti.

3. Informacija aPie atsargas

Bendroves atsargas 36409 Eurai sudaro knygos ir kanceliarines prekes bei busimqjq laikotarpiq s4naudos.

4. Informacija apie Pinigus

Pinigai imoneje yra laikomi DNB banke, ir imones kasoje '

5. Informacija apie nuosav4 kapital4
3lentele

Bkcininkas,Pasvaliorajonosavivaldybe,turintis100proc.akcijq.
Vienos akcijos verte 2,6lEur. (913,4528). Tai bendra akcijq verte sudaro 11045,52Eut. (2,61*4232vnt)

4-10

tinio struktiira
Rodikliai Akcijq

skaiEius

Suma
(Eur)

Ikcin6kapttato struktiira finansiniq metq pabaigoje

l. Pagal akcijq r[Sis

l.l. Paprastosios akcijos

I .2. Privilegij uotosios akcijos

1.3. Darbuotojq akcijos

1.4. Specialiosios akcijos

l 5. Kitos akciios

4232 1104s,52

IS VISO: 4232 11045,52

2. Valstybes arba savivaldybiq kapitalas 4232 11045.52

Savos akciios. kurias turi pati imone

Akciios. kurias turi dukterin6s imones

5



Pelno
Straipsniai Suma

iq finansiniq meq Pabaigoje -4584

finansiniu metrl rezultaks - pelnas (nuostoliai) 1227

r"r"rt.t^ t *ir"ilirtinimrs (maiinimas) (ookvtis del euro ivedimo)

3l"/nasis fxlansiniu metu rezultatas - pelnas (nuostoliai) 930

ffiuostoliai) - finansiniq meQ pabaigoje -3357

U^;-:-t.. inoloi nrrnsfnliamq nadensti

Panredimai i(
-

Daclzirsfrrfinas nelnas -3357

Pelno paskirstymas:

- i istatymo numat5rtus rezervus

- i kitus rezervus

- dividendai
- kiti

-3357

4lenteld

7. Informacija apie isipareigojimus

Bendroves isipareigojimai yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai. Trumpalaikiams priskiriamos skolos tiekejams,

mokesdiq ir su darbo santykiais susijg lsipareigojimai, kitos moketinos sumos'

8. Informacija apie imon6s tipinq veikl4
5lentele

amg detalizavimas

Paslaugq ir prekig Paiamos Finansiniai metai Pra0jg finansiniai
metai

Paiamos uZ parduotas Prekes
132087 120005

Paiamos uZ suteihas Paslaugas
4l l5 5221

I5 viso: 136202 125226
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9. Informacija apie finansinius ry3ius su imonds vadovais

6lentele

Duomenys, pateikti metinese finansinese ataskaitose, pagristi turto, kuriuo Bendrove disponavo 2021

m. pabaigoje, inventorizavimu.

Direktore lnga Krapavickiene

vardas, pavarde

Skirmante MiliSkevidiene

vardas, pavard0

Finansiniai rv5iai su imon6s vadovais ir kitais asmenimis (Eu

Rodikliai Finansiniai metai Pradjg linansiniai
metai

Likutis linansinig
metg pabaigoje

@ sumos, susijusios su

darbo santykiais:

1. Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims

r7228 11925

B. {mones suteiktos paskolos:

1. Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims

C. Gautos paskolos:

l. I5 vadovq
2. IS kitu susiiusiu asmenu

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:

1. Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims

x

E. Suteiktos ivairios garantijos imones vardu:

l. Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims

F. Kitos reik5mingos sumos, per metus

priskaidiuotos:

l Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims

G. Kiti reikSmingi isipareigojimai imonei:
l. Vadovq
2. Kitu susiiusiu asmenu

H. Parduotas turtas:

l. Vadovams

2. Kitiems susiiusiems asmenims

x

Vidutinis vadovq skaidius per metus 1 I x

paralas

Buhaltere

A.V.
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AUDITO ATASKAITA
UAB,,Pasvalio knygos"
akcininkams ir administracijai

t. IZANG\NE DALts

Mes, UAB ,,Analitika" auditoriai, atlikome UAB ,,Pasvalio knygos" (toliau tekste tmon6)
2021-12-31 balanso ir susijusiq pelno (nuostolio) ataskaitos, nuosavo kapitalo poky6iq ataskaitos bei

aiSkinamojo raSto uZ laikotarpi nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31auditq.

Sis finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, priimtais

taikyti Europos Sqjungoje bei Lietuvos Respublikos teis6s aktais, reglamentuojan6iais buhaltering

apskaitq ir finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymq. UZ Si flnansiniq ataskaitq rinkini yra atsakinga

imon6s vadovybd. MUsq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikSti savo nuomonq apie Sias finansines

ataskaitas.

Mes pateikiame audito ataskaitq, kaip daliyisos audito darbo apimties, ir apibildiname
atlikto audito rezultatus. Audito ataskaitos strukt1ra ir suddtis atitinka 2018-12-04 Lietuvos
auditoriq rdmq prezidiumo nutarimu Nr.l.4-48 patvirtintus reikalavimus audito ataskaitai.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikSmingi dalykai, kuriuos pastebejome audito metu, ir
aptariami audito metu nustatyti imon€s valdymui ar prieZiErai svarbUs dalykai. Planuojant ir ailiekant

finansiniq ataskaitq rinkinio auditq ndra siekiama nustatyti visus jmonds valdymui ar prieZiUrai svarbius

dalykus ir tod6l audito metu paprastai nenustatomi visi tokie darykai.

Auditoriq duomenys

Audito imon€s pavadinimas UAB "Analitika". lmon€s kodas 301492803. lregistravimo data

2007 m. gruodZio 18 d. lmond vykdo audito praktikq nuo 2014 m. Audito jmon€s paZymejimas

Nr.001427.

Buvein€s adresas: J. GalvydZio g. 3-110, LT-08236 Vilnius.

Telefonas: +370 (5) 233 5656; +370 698 30624.

Elektroninis pa5tas info@analitika.eu.

Audito imon€s veiklos civilin6 atsakomybd yra apdrausta.

UAB,,Analitika" banko rekvizitai: a/s LT45 7044 0600 0627 2666,A8 SEB bankas.

UAB,,Analitika" direktorius: auditorius Danius StraZinskas.

Audito darbo grupds suddtis

Pareigos Vardas, pavardd Atestatai Ko ntakti n 6 i nfo rm ac i i a
Atsakingas
auditorius

Danius
Stra2inskas

Auditoriaus paZym6jimas
Nr.000496

Telefonas: +370 (699) 24258
el. pa5tas: info@analitika.eu

Auditoriaus
paddjdjas

Vladimir
Davydov

lraSytas j LAR auditoriq padejejq
sqra5q.

Telefonas: +370 (5) 2335656,
+370 (698) 30624

el. pa5tas: info@analitika.eu

'|JACB,.A"natitifrg", !. Q a hry [Zio g. 3 - 1 1 0, Lt-\ I 2 3 6,litnius
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'U-a,,cPawafio fr,qtgos" -,,[ito atasiaitareg. g'[r.12129-1

II, NEPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teis€s aktq nustatytq auditq atliekantis auditorius, audito imon€ ir

partneriai, auk5tesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teis6s aktq nustatytq auditE, nepriklausomi

nuo lmonds pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos i5leistq ,,Buhalteriq profesionalq

etikos kodeksq" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito

istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laik€si kitq etikos reikalavimq,

susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV kodeksu.

III. AUDITO APIMTIS IR LAIKAS

UAB ,,Analitika" auditoriai atliko lmonds finansiniq ataskaitq rinkinio auditq remiantis

tarptautiniais audito standartais (toliau - Standartai), kuriuos nustato Tarptautind buhalteriq federacija.

Sie Standartai reikalauja, kad mes laikytum€m6s profesinds etikos reikalavimq ir planuotume bei

atliktume auditq taip, kad gautume pakankamq uZtikrinimq apie tai, ar finansinese ataskaitose n6ra

reik5mingq iSkraipymq.

Auditoriai parei5k6, kad buvo atlikti audito imonds, auditoriq ir auditoriq padejejLt teisiq atlikti

auditq apribojimq testai. Auditoriai konstatuoja, kad audito imon6, auditoriai ir auditoriq padejejai

neturdjo teisiq atlikti auditq apribojimq (LR Audito jstatymas, Auditoriq profesines etikos kodeksas).

Auditas yra atliktas remiantis pagrindiniais auditoriq veiklos principais, kurie yra : nepriklausomumas;

sqZiningumas ir objektyvumas; profesin6 kompetencija; konfidencialumas; atsakomyb6 visuomenei.

Auditoriq nepriklausomumui ir objektyvumui nebuvo daroma itaka, jq kvalifikacija yra
pakankama audito paslaugq teikimo sutarties sqlygr{ tinkamam vykdymui.

Audito pradZia: 2021 m. gruodZio'10 d.

Audito pabaiga: 2022 m. kovo 31 d.

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Si audito ataskaita skiriama iSskirtinai lmon6s naudojimui ir negali bOti naudojama kitiems

tikslams. Si ataskaita negali briti pateikta jokiai trediai Saliai be i5ankstinio ra5ytinio UAB ,,Analitika"

sutikimo, iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos
pateikimo atvejus.

V. AUDITO ATLIKMO METODIKA

Atliekamo audito tiks/as yra deramai isitikinti, ar finansin1se ataskaitose ndra
reikSmingq informacijos iSkraipymq:

1) ivertinti, ar finansinds ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais tikrai ir teisingai parodo

finansing bUklg, veiklos rezultatus ir pinigq srautus;

UAE,-AnaktiQg., 1. Q a trry fiio g. 3 - 1 1 0, Lt-\ 8 2 3 6,|/i[nius
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2) ivertinti, ar finansinds ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojaneius teises

aktus, reglamentuojan6ius buhaltering apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq, taip pat kitus

teisds aktus;

3) ivertinti, ar administracijos vadovo parengtame metiniame prane5ime (veiklos ataskaitoje)

patei kti duomenys atitinka fl nansiniq ataskaitq duomen is.

lmonds administracij a yra atsakinga :

1) uZ tinkamq apskaitos politikos parengimq ir vykdymq;

2) uZ tinkamq vidin6s kontrol€s sistemos organizavimq, kad bOtq uZkirstas kelias apgaulei,

klaidoms ir jstatymq bei kitq norminiq aktq paZeidimams;

3) uZ finansines ataskaitas bei tinkamq apskaitos jra5q, pakankamai tiksliai bet kokiu laikotarpiu

atskleidZian6iq finansinq bUklq, tvarkymq, jq tikslumq, i5baigtumq bei pagrjstumq.

Auditori us yra atsaki ngas :

1) u2 audito planavimq taip, kad bEtq pakankamos galimybes pastebdti reik5mingus finansiniq

ataskaitq ir apskaitos ira5q iSkraipymus, (tarp jq bet kokius reik5mingus informacijos

iSkraipymus, susidariusius ddl apgaulds, klaidq ar jstatymq bei kitq norminiq aktq paZeidimq)

audito atlikimo metu b0tq iSaiSkinti esminiai netikslumaifinansin6je atskaitomyb6je;

2) uZ audito darbq planavimq ir atlikimq prisilaikant profesinio skepticizmo principo;

3) uZ patikrintq finansiniq ataskaitq teisingumq racionalaus pakankamumo ribose.

Audito veiksmq sud6fis ir vykdymas

Audito metu buvo atliktos finansiniq ataskaitq sumas ir atskleidimus pagrindZian6iq irodymq
gavimo procedUros. Pasirinktos procedriros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, jskaitant

finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo rizikos d€l apgaul€s ar d€l klaidos, ivertinimq. lvertindamas
Siq rizikq, auditorius atsi2velgia j imonOs vidaus kontroles sistemq, kuri yra svarbi jmon€s finansiniq

ataskaitq sudarymui ir teisingam jq pateikimui, kad galdtq parinkti esamomis aplinkybdmis tinkamas

audito procedtiras, bet ne tam, kad pareikStq nuomone apie imon6s vidaus kontrol€s sistemos

veiksmingumq. Audito metu taip pat buvo ivertintas taikytos apskaitos politikos tinkamumas,

vadovyb6s atliktq apskaitiniq ivertinimq pagrjstumas bei bendras finansiniq ataskaitq pateikimas.

Vykdant auditq auditoriai atliko Zemiau i5vardintas proced[ras.

1. lmonds ir jos aplinkos, iskaitant apskaitos sistemq ir vidaus kontrolq, analiz€ su tikslu jvertinti

reikSmingo finansiniq ataskaitq informacijos iSkraipymo rizikq. Auditoriai ivertino Zemiau

iSvardintus jmon€s veiklos aspektus.

1) lmonds verslo aplinkos ir veiklos specifiniai bruoZai.

2) lmon6s veiklos pobUdis.

3) lmon6s veiklos, valdymo lygio ir susijusios verslo rizikos ivertinimas.

4) Verslo operacijq ir reikSmingq imonds Ekineiveiklai ir i5kraipymq rizikaijvykiq analiz6.

5) Susijusiq Saliq identifikavimas ir Ukiniq rySiq tarp jq analiz€.

6) Apskaitos ir kontrolds funkcijq vykdan6iq darbuotojq kvalifikacijos jvertinimas.

'UAE,,4natitifrg', 1. Qatr2t{io g. 3-110, Lt-08236 q/ikius



7) lmonds apskaitos politikos ivertinimas, ar ji tinka verslui ir atitinka galiojan6iq finansiniq

ataskaitq sudarymo tvarkq bei naudojamq apskaitos politikq atitinkamoje Ukio Sakoje.

8) lmonds apskaitos informacin€s ir kontrol0s sistemos jvertinimas.

2. Analitiniq patikrinimo procedUrq pasirinkimas ir vykdymas, imonds finansiniq ataskaitq analiz6,

veiklos ir finansiniq rezultatq vertinimas ir perZiUra.

3. Audito rizikos ivertinimas: igimtos (veiklos) rizikos veiksniq ivertinimas; kontrol€s rizikos

veiksniq ivertinimas; neaptikimo rizikos (audito patikimumo) lygio nustatymas.

4. Tiriamos audito tikslais jmon6s Ukiniq ivykiq visumos apibr62imas, visumos stratifikavimas,

atrankos apimties nustatymas, audito procedOrq pasirinkimas, audito plano sudarymas.

5. Tiriamos audito tikslais imties atranka, imties elementq testavimas, imties elementq testavimo

rezultatq vertinimas.

6. Finansinds informacijos patikrinimas: ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo,

dotacijq ir subsidijq, mok6tinq sumq ir isipareigojimq, pajamq ir sqnaudq sriiiq auditas.

Mokes6iq srities patikrinimas su tikslu jsitikinti, jog finansindje atskaitomybeje n6ra reiksmingq

klaidq dOl imon€s mokesdiq apskaitos metodikos taikymo.

7. Finansiniq ataskaitq jvertinimas su tikslu nustatyti, ar finansin6s ataskaitos visais reik$mingais

at2vilgiais tikrai ir teisingai parodo jmonds finansing bUklg, veiklos rezultatus bei pinigq srautus

ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojan6ius teis€s aktus, reglamentuojancius

buhalterinq apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq.

8. Audito darbo dokumentq ir darbo rezultatq (auditoriaus i5vada, audito ataskaita, laiskas

vadovybei ir kiti dokumentai) parengimas ir jforminimas.

Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamq pagrindq pareiksti milsq nuomone
apie lmon6s metiniq finansiniq ataskaitq rinkini.

vt. AUDlroRtAUsrsvADOS MODIFIKAVIMO pRtEzASatU AzRASrMAS

Auditoriaus i5vada buvo modifikuota. Auditorius nepriklausomo auditoriaus iSvadoje pateike

sqlyging nuomone.

Dalykq, kurie atskirai arba kartu pa6mus apribojo auditoriaus darbo apimtj, nebuvo.

Nesutarimq su lmonds vadovybe, kurie atskirai arba kartu padmus yra reik5mingi finansinems

ataskaitoms ar tur6jo jtakos auditoriaus iSvadai, nebuvo.

Auditoiaus nuomond

Milsq nuomone, pridfitos finansin{s ataskaitos, iiskyrus mlsq i5vados skyriuje
"Sqlygin*s nuomonds pagrindas" apraiytq dalyktl poveiki, visais reikimingais aEvilgiais
teisingai pateikia lmonAs 2021 m. gruodZio 31 d. finansing paddti ir tq dienq pasibaigusiq mettl
finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus

taikyti Europos Sqjungoj e.
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Sa I vqi n 6s n uo mon 6s pao ri ndas

1 . 2021 m. gruodZio 31 d. lmonds trumpalaikiai isipareigojimai buvo 37 043 EUR. Tai sudaro 77,68 o/o

i jos balansq jra5yto turto, kurio verld 2021 m. gruodZio 31 d. buvo 47 688 EUR. lmones mokumas

(gebejimas ivykdyti isipareigojimus) yra btogas.

2. 2021 m.lmon6s sukauptas nuostolis 3 357 EUR sudaro 30,39 o/o akcinio kapitalo, kurio vert6 yra

11 046 EUR. lmonds nuosavas kapitalas sudaro 7 689 EUR.

3. l5vardinti faktai rodo, kad egzistuoja reik5mingas neapibr6Ztumas ir kyla reik5mingq abejoniq d6l

lmon€s geb6jimo tqstiveiklq. Finansin€se ataskaitose toks dalykas nebuvo tinkamai atskleistas.

vil. FrrvArvsr rES ATASKAITOS TR pAS/0ryMAt JtJ TOBUL\N\MU\

lmon€s apskaitos politika ir finansiniq ataskaitq sudarymo tvarka pagrista Lietuvos

Respublikoje buhalterinq apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq reglamentuojan6iais teises aktais,

Verslo apskaitos standartais (VAS) bei bendrais apskaitos principais, darant prielaidq, kad lmones
veiklos laikotarpis yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

Visos audituojamo laikotarpio Ukinds operacijos nurodytos apskaitoje. Apskaitos duomenys

tinkamai klasifikuojami pagal sandoriq turinj ir apskaitomi Siai klasifikacijai skirtose sqskaitose.

Audito metu gavome vadovyb6s patvirtinimus d6l atsakomybEs u2 finansiniq ataskaitq

paruo5imq, ddl finansiniq dokumentq ir su jais susijusiq duomenq pateikimo pilnumq.

Mes buvome itikinti, kad nebuvo jokiq vadovq ar darbuotojq paZeidimq, kurie galetq tur€ti

reikSmingq poveiki finansindms ataskaitoms.

Taip pat nebuvo prane5imq i5 valdZios institucijq ir akcininkq ddl neatitikimq ar tr0kumq lmon€s
finansinds atskaitomybds praktikoje, galin6iq turdti poveikjfinansin€ms ataskaitoms.

Mes nepastebdjome vadovyb6s reik5mingq klaidq, kurios darytq itakq finansin6ms

ataskaitoms. lmon6s vadovybd laiku pateikd bOtinq informacijq ir dokumentus, reikalingus auditui

atlikti. lSsamiai atsakd jvisus pateiktus klausimus.

Audito metu nebuvo siUlyta atlikti reik5mingq flnansiniq ataskaitq koregavimq ir pateikta

pastabq.

vttt. METlNtoPRANESIM?ATtrtKMoFtNANstNEMsATAsKAtroMslvERTtNtMAs

lmon6 atitinka labai maZos jmon€s kriterijq, toddl lmonds vadovyb€ neparenge ir nepateik€

auditui metinio prane5imo.
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IX. VIDAUS KONTROLE

Veiklos pob0dis

Audito metu nustatyta, kad lmon€s vykdoma veikla yra suderinta su LR istatymais. Vykdoma
veikla, pob0dis ir aplinka vertinama kaip atitinkanti normalios 0kin6s veiklos rizikos kriterijus.

lmonis valdymo organizavimas

Administracijos vadovas organizuoja imonds veiklq ir veikia imones vardu esant santykiams su

kitais asmenimis: sudaro sandorius, priima darbuotojus i darbq, nustato darbuotojq teises ir pareigas,

darbo apmokdjimo sistemas ir normatyvus. lmonds valdymo pagrindq sudaro darbuotojq funkcijq ir
atsakomybds paskirstymas, kurj nustato lmonds valdymo struktgra, vidaus darbo tvarkos taisykl€s,

administracijos darbo reglamentas, darbuotojq pareiginiai nuostatai ir kiti lmon€s reglamentais. Su

materialiai atsakingais asmenimis yta sudarytos visiSkos materialin6s atsakomyb6s sutartys.

sudafias darbuotojq, turinciq teisg pasirasgi apskaitos dokumentus, sqrasas.

lmonds valdymo organizavimas ir valdymo personalo kvalifikacija yra pakankama jmon€s

tinkamam funkcijq vykdymui, apskaitos ir kontrolds sistemos funkcionavimui uztikrinti.

Apskaitos ir kontrolils sistema

lmon6s apskaitos informacin6 sistema apima bUdus ir ira5us, kurie: nustato ir registruoja visas
teisotas ukines operacijas; laiku ir pakankamai issamiai apibudina ukines operacijas, kas leidzia

tinkamai grupuoti 0kines operacijas finansin6se ataskaitose; i5matuoja 0kiniq operacijq vertg tokiu
bOdu, kuris leidZia uZregistruoti jq tikrqjq piniging vertg finansin€se atskaitose; nustato, kada ivyko
Ekinos operacijos, kad Ukin€s operacijos bEtq priskiriamos teisingam ataskaitiniam laikotarpiui;

tinkamai atvaizduoja 0kines operacijas ir susijusius atskleidimus flnansindse atskaitose.

lmon6, tvarkydama buhalterinq apskaitq ir sudarydama finansines atskaitas, vadovaujasi Siais

bendraisiais apskaitos principais: imon€s principu, veiklos tgstinumo principu, periodiskumo principu,

pastovumo principu, piniginio mato principu, kaupimo principu, palyginimo principu, atsargumo
principu, neutralumo principu, turinio svarbos principu. tmonds buhalterine apskaita tvarkoma ir
finansind atskaitomyb€ sudaroma remiantis LR Buhalterin6s apskaitos istatymu, LR lmoniq finansin€s
atskaitomybds istatymu, Verslo apskaitos standartais, LR Vyriausyb€s nutarimais, vadovaujaneiq

institucijq nurodymais ir lmon6s apskaitos politika.

lmon€s vidaus kontrol€s sistemq sudaro: kontrol€s funkcijq paskirstymas ir reglamentavimas,

kontrolds veiksmq ir proced0rq organizavimas, buhalterinds apskaitos ir kontrol6s informacin6
sistema, kontrol6s stebdsena. lmonds apskaitos ir vidaus kontrol6s sistema yra pakankamo lygio.

Meti n 6 i nvento rizacij a

llgalaikio tutto, atsargq, piniginiq 165q, debitorinio ir kreditorinio jsiskolinimo inventorizacijayra
pagrindin6 lmonds kontrol€s sistemos procedUra. tmon€s direktoriaus isakymu buvo atlikta metin€
inventorizacija pagalturto grupes. lnventorizacijos rezultatq audito metu nebuvo pasteb6ta neatitikimq,
kurie sudarytq pagrindq reik5mingiems koregavimams.
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lSvada

Atliekant flnansin€s atskaitomyb€s auditq tyr6me tik tuos lmon6s aplinkos, veiklos, valdymo,

apskaitos ir vidaus kontrol€s dalykus, kurie yra svarbUs finansin€s atskaitomybes tvirtinimams.

Audito rizikq sudaro:

o lmon€s igimta (veiklos) rizika, kad d€l verslo aplinkos ir veiklos organizavimo ypatumq, ukiniq

operacijq atvaizdavimo dokumentuose ir apskaitos registruose yra reik5mingq informacijos

i5kraipymq, o finansindse ataskaitose yra reik5mingq klaidq;

o lmon6s kontrolOs rizika, kad klaidos nebus laiku pastebdtos ar pataisytos apskaitos ir vidaus

kontrol6s sistemoje.

Audito metu nustatfime, kad lmonAs vidaus kontrol*s sisfema uZtikrina priimtino lygio
audito rizikq:

o lmonis igimta (veiklos) rizika vertinama kaip priimtina;
. lmonfls kontrolfls rizika vertinama kaip priimtina.

x. PASTEBEJIMAI DEL sPEctFtNnl REIKALAVIMII, NUITATrIIJ ATsKRUosE rE sES
AKTUOSE, LAIKYMOSI

Specifiniq reikalavimq, nustatytq atskiruose teisds aktuose, n6ra.

xt. KtTt lMoNEs vALDyMutsyARBoS DALYKA\

Ndra.

xtt. KTt FINANSTNI(/ ATASI<NTA AUDTTO SUTARTYJE NUMATWT DALyt<At

Ndra.

2022 m. kovo 31 d., Vilnius
UAB,,Analitika"
Audito imonds paZymOjimo Nr. 001427
U AB " A n aliti ka" di re ktori u s
a u ditori u s D a n i u s SfraZrnskas
Auditoriaus palymejimo Nr. 000496
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