
,,Asketa" , UAB, imon6s kodas 303162964

Naujoji g. 18 Pagdgiai

Metin0s finansinis atskaitomybGs, parengtos 2015 m. gruodZio 3l d.

AiSkinamasis ra5tas

I. Bendroji dalis

"Asketa"' UAB iregistruota 2013 m. spalio 9 d., Vilniaus imoniq rejestre NTR objekto kodas 4400-l I l:,-0113:5769. fmoneskodas303162964, registracijos adresas Naujoji g.l8 Pagegiai. lmond turi a/i banke AB DNB bankas. lstatini kapital4 sudaro 2g96 EUR.
Akcininkai - vienas fizinis asmuo.

" Asketa", UAB pagrindind veiklos kryptis - medienos ruoSa.

15 metus yra3 627
iau nei vienerius m
22 122 EUR. 2015

2015 12 3l yra 13 185 EUR. Atsargq ir prekiq, skirtq perparduoti
os pirkejq skolos 2015 metus 12l0 EUR. Bendroves trumpalaikiai
domi darbuotojai. Darbo uZmokestis ir mokesdiai yra sumokami

laiku.Visos ataskaitos pristatomos laiku.

II. Apskaitos politika

"Asketa", skaitomybe parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhaltering apskait4 reglamentuojandiais
teises aktais ir "Ask ntomis metodikomis.

Finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansing "Asketa.., UAB
atskaitomybg buvo atsiZvelgiama veiklos tgstinumo princip4 t.y. numatomq kad "Asketa", UAB artimiausioje ateityje gales tgsti savo
veikla.

Finansiniai "Asketa", UAB metai sutarnpa su kalendoriniais metais.

Toliau i5destomi svarbiausi apskaitos politikos aspeklai, kuriais "Asketa", UAB vadovavosi rengdama meting finansing
atskaitomybg:

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas "Asketa", UAB pripailstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibreZim4 ir Siuos pripaZinimo
kriterijus:

pagristai tiketina kad "Asketa", UAB ateityje i5 turto gaus ekonomines naudos;
turto isigijimo (pasigaminimo) savikaina gali bDti patikimai jvertinta ir atskirta nuo kito turto vertes;
"Asketa", UAB gali tuo turtu disponuoti, ji kontroliuoti arba apriboti teisg juo naudotis kitiems.

Pletros i5laidomis "Asketa". UAB vra laikoma:

A. Paryzdiig ir modeliq projektavimas.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikain4 finansineje atskaitomybeje parodomas isigijimo savikain4
atemus sukaupt4anortizacij4irjo vertes sumaZejim4 ir pridejus vertes sumaZejimo atstatym4.

Amortizacija skaidiuojama pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesin) metod4

A.
B.
C.



Nematerialiojo turto eksploatavimo iSlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, s4naudoms.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo i5laidos, patirtos po jo lsigijimo ar sukurimo, pripaZlstamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.

Ilgalaikis materialusis tu rtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus Siuos pripaZinimo kriterijus:

l. "Asketa", UAB ketinajinaudoti ilgiau nei vienerius metus;
2. "Asketa", UAB pagristai tikisi gauti i5 turto ekonomines naudos busimaisiais laikotaroiais:
i "Aske!af', UAB gali patikimai nustarlrti turto lsigijimo (pasigaminimo) savikain4;
4. turto isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesne uZ minimali4 ilgalaikio materialiojo turto savikainq imonesnusistatyt4 kiekvienai turto grupei;
5. "Asketa", UAB yra perduotarizik4 susijusi su materialiuoju turtu.

"Asketa", UAB ilgalaikio materialiojo turto grupes yra:

A. Zemd
B. Pastatai ir statiniai
C. Kitas materialus turtas;
D. Transportopriemones.
E. Nebaigta statyba.
F. Kita irang4 prietaisai, irankiai ir irenginiai.

"Asketa', UAB ilgalaikis materialusis turtas isigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje lsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

V€liau "Asketa', UAB ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas isigijimo savikaina ir perkainota verte.

Taikant isigijimo savikainos bud4 ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikain4 finansineje atskaitomybeje parodomas
isigij imo savikain4 atemus sukaupt4 nusidevej im4 .

Ilgalaikis materialusis tu rtas

"Asketa", UAB ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas:

. frengim.

"Asketa', UAB ilgalaikio materialiojo turto verte maiinama tad4 kai balansine turto verte tampa reik5mingai didesne uZ jo
atsiperkamqj4 vertg.

Nuostolis del turto vertes sumaZeiimo turi bDti pripaZistamas veiklos sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje nedelsiant, nebent turtas
yra apskaitomas perkainota verte.

fsigijimo savikaina

[sigijimo savikaina

Kitas materialus turtas lsigijimo savikaina



Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. Nusidevejimas Zem€i neskaidiojamas.

Nusidevejimo suma pripaZlstama s4naudomis kiekvien4 ataskaitini laikotarpi, i5skyrus atvejus, kai nusidevejimo sqnaudos itraukiamas !
kito turto pasigaminimo savikain4

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo i5laidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos s4naudoms,
iSskyrus tuos atvejus kai jos pagal "Asketa", UAB apskaitos politik4 priskiriamos teikiamq paslaugq arba gaminamos produkcijos
savikainai.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.Jai
pailgina turto naudingo tamavimo laik4 arba pagerina jo naudingasias savybes, Sio remonto arba rekonstravimo verte yra didinama
remontuoto arba rekonstruoto ilgalaikio materialiojo turto jsigijimo kaina.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingqiq turto sarybiq ir nepailgina jo naudingo tarnavimo
laiko, Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto
verte.

Kai "Asketa", UAB apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam
arbajis yra perleidZiamas, Sis turtas nuraSomas.

Ilgalaikio materialaus turto nura5ymo rezultatas pripaZistamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.

poZymiq,

Atsargos

"Asketa", UAB apskaitoje, atsargos ivertinamos isigijimo savikain4 o sudarant hnansing atskaitomybg - isigijimo (pasigaminimo)
savikaina.

"Asketa", UAB apskaitoje taikomas nuolat apskaitomq atsargq biidas

"Asketa", UAB taikomi Sie atsargq jkainojimo budai:

Gautinos sumos

Ilgalaikes ir trumpalaikes gautinos sumos "Asketa", UAB balanse parodomos tikr4la verte..

Imones vadovui nustaq/tas limitas ,,Gautinos sumos" iikio iSlaidoms - neribojama EUR.

Atgavus anksdiau pripaZintas abejotinomis skolas, Siomis sumomis maZinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinq skolq sqnaudos.

lstatinis kapitalas

fstatinio kapitalo dydis yra lygus visq bendroves pasiraiytq akcijq nominaliq verdiq sumai.

fstatinio kapitalo sqskaitoje registruojama tik akcijq nominalioji verte.

Pasiraiytas istatinis kapitalas registruojamas istatinio kapitalo sqskaitoje visa sum4 neatsiZvelgiant i apmoket4 dal!. Neapmoketa akcijq
dalis registruojama sqskaitoje, kontrarineje istatinio kapitalo s4skaitai.

turtui

Ilgalaikis turtas skirtas perparduoti



Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi tik "Asketa", UAB istatq nustab/ta tvarka.

Akcininkams priemus sprendim4 panaikinti ar maZinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rczervo sumaZejimas, ta padia suma
didinant nepaskirstytqi ! peln4.

Nepaskirsfytasis pelnas (nuostoliai)

Ne.paskirstlrtasis pelnas per ataskaitini laikotarpi tiesiogiai didinamas (maZinamas) registruojant esminiq klaidq taisyrno ir apskaitos
politikos pakeitimo rczultat4; didinamas kai perkainotas turtas nura3omas, perleidZiamas arba niatlygintinai perduodamas.

Nepaskirslrtieji nuostoliai per ataqkaitini laikotarpi tiesiogiai didinami (maZinami) registruojant esminiq klaidq taisymo ir apskaitos
politikos pakeitimo rezultat4; maZinami maZinant istatini kapital4 .

Pelno paskirsfymas

Pelno paskirstymas "Asketa", UAB apskaitoje registruojamas tad4 kai savininkai priima sprendim4 peln4 paskirserti, neatsiZvelgiant ! tai,
kada jis buvo uZdirbtas.

Pelno paskirstymu laikoma tik dividendq paskelbimas ir rezervq formavimas. Paramos, labdaros teikimas, tantjemq, premijq ismokejimas
pagal "Asketa", UAB apskaitos politik4 pripaZistama ataskaitinio laikotarpio veiklos sqnaudomis.

[sipareigojimai

lsipareigojimai pripaZistami "Asketa", UAB apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai lmone lgyja prievoles, kurios tures buti lrykdytos.

Planuojami sandoriai, suteikios garantijos isipareigojimu nepripaZistami.

lsipareigojimai ivertinami savikaina-

PalDkanos, pelnas ar nuostoliai susijQ su isipareigojimais, pripaZistami ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis ar pajamomis.

Pajamos

Pajamos "Asketa", UAB pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tadq kai jos uZdirbamos,
neatsiZvelgiant i pinigq gavim4.

Pajamos ivertinamos tilaqia verte atsiZvelgiant ! suteiktas nuolaidas bei parduotq paslaugq ir prekiq grq.zinim4 ir nukainojimq.

Pajamomis laikomas tik imones ekonomines naudos padidejimas. Pajamomis nepripaZistamos trediqjq asmenrl vardu surinktos sumos,
taip pat pridetines vert€s mokestis, kadangi tai nera imones gaunama ekonomine nauda ir Sios sumos .rJdlditru nuosayo kapitalo.

Prekiq pardavimo pajamos "Asketa", UAB pripaZistamos, registruojamos apskaitde ir pateikiamos finansineje atskaitomybeje tuomet,
kai prekes yra parduotos, o pajamq suma gali blti patikimai ivertinta-

Prekes laikomos parduotomis, kai yra ivykdyos visos 5ios s4lygos:

1 l'Asketa"' UAB yra perdavusi rizikq susijusi4 su parduotomis prekdmis, taip pat ir Siq prekiq nuosavybes teikiamq naud4;2. "Asketa", UAB nebevaldo ir nebekontro

I tiketin4 kad su prekiq pardavimo sando nauda bus gauta ir galima patikimai ivertinti jos dydi;4. sqnaudos, susijusios su prekiq pardavimo sardoriu, gali buti patikimai ivertintos.



Paslaugq teikimo pajamos, atsiZvelgiant i tai, ar paslaugq teikimo rezultatas gali buti patikimai lvertintas, ar ne, ,. ASKETA(, UAB
pripaZistamos skirtingais budais. Rezultatas gali bDti tiksliai ivertintas tuomet, kai yra ivykdyos visos Sios s4lygos:

1. pajamq suma gali blti patikimai ivertinta;
2 sandoris yrabaigtas arbajo ivykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali btiti patikimai lvertintas;3. tiketina, kad bus gauta su paslaugq teikimo sandoriu susijusi ekonomine nauda;

Jei paslaugq teikimo sandorio patikimai ivertinti negalim4 tuomet pajamomis pripaZistama suma, lygi i5laidoms, kurias tikimasi atgauti.
Pelnas nepripaZistamas.

Sqnaudos

Sqnaudos "Asketa", UAB pripaZistamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su
jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant ipinigq iSleidimo laik4.

Sqnaudos ivertinamos tikrqja verte.

Parduotq prekiq savikaina_"Asketa", UAB pripaiistam4 registruojama apskaitoje ir pateikiama finansineje atskaitomybeje t4 pat!
ataskaitini laikotarpi, kai prekes yra parduotos ir kai pajamq suma gali buti patikimai ivertinta.

Paslaugq teikimo sqnaudos "Asketa", UAB pripazistamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansineje atskaitomybeje t4 patj
ataskaitini laikotarpi, kuri buvo pripaZintos pajamos uZ suteiktas paslaugas.

Pardavimo savikaina - ta i5laidq dalis, kuri susijusi su paslaugomis, produkcija ir prekemis, parduotomis per atasakaitini laikotarpi.

Veiklos sqnaudos:

Pardavimo - medienos turio matavimo darbai, mi5kotvarkos projektas, miedenos pjovimo darbai ir kt., prekybos patalpq nuomos ir
eksploatavimo iKlaidos, pagamintq prekiq sandeliavimo i5laidos, komisiniai mokesdiai pardavejams, beviliiskos skoios su pardavimais
susijusios ir kitos su pardavimais susijusios sqnaudas,irankiq mechanizmq nuomos sqnaudos,statybiniq atliekq utilizavimo
sqnaudos,subrangos paslaugq sqnaudos ,kuras statybos irankiams ir mechanizmams,darbuotojq darbo lauko s4lygos,transporto nuomos
sqnaudas ir kt.

Bendrosios ir administracines s4naudos - lmones reprezentavimo i5laidos,reklam4 anortizacij4 komandiruotes sqnaudas, lrengimq ir
patalpq remontas(invesicija), kanceliarinies prekes, konsultacijos, seminarai, lieterattir4 audito ir teisines pagalbos sqnaudos, darbo
saugos priemoniq sqnaudas, keliu mok.,banko mok. sqnaudas ,kuro ir tansporto remonto s4naudas,draudimo sqnaudas,darbuotjq
uZmokesdio ir su juo susijosio sqnaudas, ir soc. Draudimas, patalpq nuomos sqnaudas, rySio sqnaudos,darbo saugos prieZiuros
sqnaudas,administracinis inventorius ir kt. Sanaudos.

lvairtis( i5slcyrus pelno) mokesdiai susrjg su tipine veikl4 baudos uZ netinkam4 sutardiq vykdym4 ir netinkam4 produkcijos kokybg,
abejotinq skolq sqnaudos ir kitos su tipine jmones veikla susijusios i5laidos patirtos per atasicaiiinliaikotarp!,

Kita veikla - netipines veiklos (i5Sskyrus finansines ir investicines) veiklos rezultatas.Ilgalaikio turto

(iSskyrus finansini) perleidimo rezultatas.

Finansin€ ir investicine veikla - pal[kanos uZ suteiklas paskolas , palukanos ui banke laikomus pinigus, pripaZintos baudos ir delspinigiai
uZ peveluotus atsiskaitymus, valiutos kurso pasikeitimas, dividendai ir pan.

"Asketa"' UAB be kitq sanaudq ataskaitinio laikotarpio veiklos s4naudoms priskiriama per laikotarpi suteikta param4 labdara i5moketos
tantjemos bei ivairios premijos.

NeapibrdZtieji jsipareigojimai ir tu rtas



lsipareigojimai, kurie neatitinka isipareigojimq ir atidejimq pripaZinimo kiterijU vadinami neapibrdZtaisiais.

,,Atostoginiq atedejimai" u22015 metus nera parodyos, darbuotojai atostogas iSnaudojo pilnai, kaip numatyta LR darbo kodekse.

NeapibreZtieji isipareigojimai nei pelno (nuostoliq) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie juos pateikiama ai5kinamajame
raJte.

NeapibreZtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris del lmones nekontroliuojamtl ivykiq gali priklausyti imonei ir teikti jai ekonomines
naudos.

NeapibreZtasis turtas nei pelno (nuostoliq) ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie ji pateikiama aiSkinamajame raite.

Pobalansiniai irykiai

Finansine "Asketa", UAB atskaitomybe koreguojam4 jei pobalansiniai ivykiai turi tiesioging itak4 dar nepatvirtintos finansin€s
atskaitomybes duomenims.

III. Ai5kinamojo ra5to pastabos

III.l. Nematerialaus turto judejimo nebuvo.

NusidOvdjimo normatyvai:

Veiklai naudojami pastatai - 8 metai.

Kiti aukSdiau nei5vardyti pastatai - l5 metai.

Maiinos ir irengimai - 5 metai.

frenginiai - 8 metai.

Baldai - 6 metai.

Kompiuterine technika ir rySiq priemones - 3 metai.

Lengvieji automobiliai - 6-10 metai.

Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabes - 4 metai.

Kitas auksdiau nei5vardytas materialusis turtas - 4 metai.

Progamine iranga- 3-4 metai.

Kitas nematerialusis turtas - 4 metai.

III.3. Atsa rgq pokyiiai atva izd uoti lenteldje.

Zaliavas, atsargas sudaro statyboje panaudotos Zaliavos .Prekes skirtos perparduoti.



Itr.4. ISankstiniai apmok6jimai sudaro:

Pirkdjq skolos - 400 ELIR

Biisimq laikotarpiq sanaudos - 53 ELJR.

III5. Gautinas sumas sudaro:

Pirkejq skolos - 12 l0 EUR

Suteiktos pinignes paskolos - 0 EUR.

Mokesciai (PVNI) - 0 EuR.

Gautinos sumos atskaitingiems asmenims - 0 EtlR.

III.6. fstatinis kapitalas

[statinis (pasira5ytasis) kapitalas yra - 2896 EUR.

Privalonasi rezervas - 290 EUR



Akcininkas yra fizinis asmuo.

III.7. Finansines skolas sudaro:

Kredito istaigoms per vienerius metus moketina suma - 0 EtlR.

Fiziniams asmenims per vienerius metus moketina suma - 0 EUR.

III.8. Kitos per vienerius metus mok0tinos sumos ir trumpalaikiai jsipareigojimai sudaro:

Ilgalaikiq skolq einamrjq metq dalis lizingo bendrovei - 0 EUR.

Skolostiek€jams-0EUR

Gauti i5ankstiniai apmokejimai - 0 EUR.

Su darbo santykiais susijg isipareigoj imai - 0 ELIR.

Pelno mokesdio isipareigojimai - 0 EUR.

Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai - 658 EtlR

III.9. Pardavimo "Asketa", UAB pajamos

Pajamos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tad4 kai jos uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinig+
gavlm4.

2015 m. bendrametine apyvarta sudare 20 293 EUR.

Pelnas uZ 2015 metus yra 3 627 EUR.

Itr.10. S4naudos

Sqnaudos "Asketa", UAB pripaZistamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai uZdirbamos su
jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant ipinigq i5leidimo laikq

[I.11. Finansin€ ir investicin6 veikla

Pajamas sudaro:

Baudosirteismobylos-0EU&bankopaliikanos-0EU&valiutqkursqpasikeitimas-0EUR,kitospaltkanos-0EU&draudimas-
4870 EUR.

Sqnaudas sudaro:

Banko paskolos palukanos, su paskola susijg mokesdiai - 0 EUR., valiutq kursq pasikeitimas - 0 EUR., delspinigiai, baudos - 0 EUR.
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Direktorius Dafius SERSTOBOJEVAS


