,,Asketa", UAB, imon0s kodas 303162964
Perkiinkiemio g. l3 - 91, Vilnius
Metin0s finansin6s atskaitomyb€s, parengtos 2013 m. gruodZio

3l

d.

AiSkinamasis ra5tas

I. Bendroji dalis
"Asketa", UAB iregistruota2013 m. spalio 9 d.. lmones kodas 303162964, LR Juridiniq asmenq registro NTR objekto kodas
4400-l I l'1-0113:5769, registracijos adresas Perk[nkiemio g. | 3-91, Vilnius'
lmone turi a/s banke AB DNB bankas
{statinis kapitalas sudaro l0 000 Lt.

.

Akcininkai - vienas fizinis asmuo.
"Asketa", UAB pagrindine veiklos kryptis

- medienos ruoSa.

2013 m. bendra metine apyvarta sudare 82 144 Lt. Pelnas uL2013 metus yra l0224LL lmoneje nustat)'t4 kad ilgalaikiam
materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas jmones veikloje ilgiau nei vienerius metus ir kurio isigijimo verte didesne kaip
1000 Lt. 2013 m. pabaigoje viso likutine ilgalaikio tulto verte sudaro 50 599 Lt.2013 m. gruodZio 3l d. trumpalaikis turtas sudaro
143 jl2 Lt. Tame it., pi"igq kasoje ir banko sqskaitoje likutis 2Ol3 12 3l yra27 373 Lt. Atsargq ir prekiq, skirtq perparduoti likudiai

2ol3 l2

3l

yra 43

lgt Ll.'pirkijq skolq straipsnyje apskaitomos pirkejq skolos

jsipareigojimai 2013 1231

1't4Ogiit. "Asteta", uAs dirba 2

2013 metus 19 353 Lt. Bendroves trumpalaikiai

samdomi darbuotojai. Darbo uzmokestis

ir

mokesdiai yra sumokami

laiku.Vi sos ataskaitos pateikiamos laiku.

II. Apskaitos politika
,,Asketa,,,

UAB

finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinq

reglamentuojandiais teises aktais

apskait4

ir,,Asketa", UAB patvirtintomis metodikomis.

Finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansinq "Asketa", UAB
gales tQsti savo
atskaitomybE buvo atsiZvelgiama i veikloi tgstinumo princip4 t.y. numatom4 kad "Asketa", UAB artimiausioje ateityje
veikla.

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

Toliau i5destomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais "Asketa", UAB vadovavosi rengdama metinq finansinq
atskaitomybg:

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas ..Asketa", UAB pripaZlstamas, kai

jis

atitinka nematerialiojo turto apibreZimq

ir

Siuos pripaiinimo

kriterijus:

A.
B.
C.

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

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas lsigijimo savikain4 finansineje atskaitomybeje parodomas isigijimo savikaina'
atemus sukaupt4 amortizacij4

irjo

vertes sumaZejim4 ir pridejus vertes sumaZejimo atstatym4.

Amortizacij a skaidi uoj ama pagal tiesiogiai proporci ng4 (tiesini) metod4.

Nematerialiojo turto eksploatavimo iSlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sqnaudoms.
Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo iSlaidos, patirtos po
ataskaitin iu laikotarpi u, kuri uo jos patiriamos.

jo isigijimo ar sukLirimo,

pripaZjstamos s4naudomis tuo

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

l.
2.
3.
4.
5.

ji naudoti ilgiau nei vienerius metus;
pagristai tikisi gauti iS turto ekonomines naudos blsimaisiais laikotarpiais;
gali patikimai nustat).ti turto jsigijimo (pasigaminimo) savikain4;
turto isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesne uZ minimali4 ilgalaikio materialiojo turto savikain4,
imones nusistat5rt4 kiekvienai turto grupei;
"Asketa", UAB yra perduota rizik4 susijusi su materialiuoju turtu.
"Asketa",
"Asketa",
"Asketa",
"Asketa",

UAB
UAB
UAB
UAB

ketina

"Asketa", UAB ilgalaikio materialiojo turto $upes yra:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

ZemE
Pastatai ir statiniai
Kitas materialus turtas;
Transportopriemones.

Nebaigta statyba.

Kita irang4 prietaisai, irankiai ir jrenginiai.

"Asketa", UAB ilgalaikis materialusis turtas jsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaito.je isigijimo (pasigaminimo) savikaina.
Veliau "Asketa*, UAB itgalaikis materialusis turtas apskaitomas jsigijimo savikaina ir perkainota verle.
Taikant isigijimo savikainos bild4 ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas jsigijimo savikain4 finansineje atskaitomybeje parodomas
isigijimo savikain4 atemus sukaupt4 nusidevejim4 .

Ilgalaikis materialusis tu rtas
"Asketa", UAB ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas:

,

Kitas materialus turtas

"Asketa", UAB ilgalaikio materialiojo turto verte maZinama tada, kai balansine turto verte tampa reikSmingai didesne uZ jo
atsiperkamqi4 vertg.

Nuostolis del turto veftes sumaZejimo turi btiti pripaijstamas veiklos s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje nedelsiant, nebent turtas
yra apskaitomas perkainota verte.
Nusid€vejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. Nusidevejimas Zemei neskaidiuojamas.

2

Nusidevejimo suma pripazjstama sqnaudomis kiekvien4 ataskaitini laikotarpi, i5skyrus atvejus, kai nusidevejimo s4naudos itraukiamas j
kito turto pasigaminimo savikain4

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo iSlaidos 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.

llgalaikio 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 jsigij imo kana.
Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingqjq turto savybiq ir nepailgina jo naudingo tarnavimo
laiko, Siq darbq verte pripaZjstama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto
vene.

Kai "Asketa", UAB apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui poZymiq,
arbajis yra perleidZiamas,

Sis

turtas nura5omas.

Ilgalaikio materialaus turto nuraSymo rezultatas pripaiistamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
Atsargos

"Asketa", UAB apskaitoje, atsargos ivertinamos isigijimo savikain4 o sudarant finansing atskaitomybE

- isigijimo (pasigaminimo)

savikaina.

"Asketa", UAB apskaitoje taikomas nuolat apskaitomq atsargq btidas
"Asketa", UAB taikomi

Sie atsargq

ikainojimo budai:

Gautinos sumos
Ilgalaikes ir trumpalaikes gautinos sumos "Asketa', UAB balanse parodomos tikrqja verte..
lmones vadovui nustat).tas limitas ,,Gautinos sumos" iikio i5laidoms

- neribojama

Lt.

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

fstatinis kapitalas
lstatinio kapitalo dydis yra lygus visq bendroves pasira5ytq akcijrl nominaliq verdiq sumai.
lstatinio kapitalo s4skaitoje registruojama tik akcijq nominalioji verte.
PasiraSytas jstatinis kapitalas registruojamas jstatinio kapitalo s4skaitoje visa suma, neatsiZvelgiant
dalis registruojama sqskaitoje, kontrarineje istatinio kapitalo s4skaitai.

Kiti

rezervai

i

apmoket4 dalj. Neapmoketa akcijq

Kiti rezervai sudaromi tik "Asketa", UAB istatq nustatyta tvarka.
Akcininkams priemus sprendim4 panaikinti ar maZinti kitus rezervus, apskaitoje registruo.iamas rezervo sumaZejimas, ta padia suma
didinant nepaskirsryt4l

i

peln4.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitini laikotarpj tiesiogiai didinamas (maiinamas) registruojant esminiq klaidq taisymo
pof itikos pakeitimo rezultat4; didinamas kai perkainotas turtas nuraSomas, perleidZiamas arba neatlygintinai perduodamas.

ir

apskaitos

Nepaskirsty.tieji nuostoliai per ataskaitini laikotarpi tiesiogiai didinami (maZinami) registruojant esminiq klaidq taisymo
pof itikos pakeitimo rezultat4; maZinami maZinant jstatini kapital4; .

ir

apskaitos

Pelno paskirstymas
Pelno paskirstymas ,,Asketa",
tai. kadajis buvo uZdirbtas.

UAB apskaitoje registruojamas tad4 kai savininkai priima sprendim4 peln4 paskirstyi, neatsiZvelgiant i

Pelno paskirstymu laikoma tik dividendq paskelbimas ir rezervq formavimas. Paramos, labdaros teikimas, tantjemq, premijq iSmokejimas
pagal "Asketa", UAB apskaitos politik4 pripaZistama ataskaitinio laikotarpio veiklos s4naudomis.

fsipareigojimai
kurios tures buti ivykdy'tos.
lsipareigojimai pripaZjstami "Asketa", UAB apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai imone igyja prievoles,
Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos isipareigojimu nepripaZistami.
lsiparei goj imai ivertinami savikaina-

Pallkanos, pelnas ar nuostoliai susijg su lsipareigojimais, pripaZistami ataskaitinio laikotarpio s4naudomis ar pajamomis.

Pajamos
pajamos .,Asketa,., UAB pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada kai
neatsiZvelgiant i pinigq gavim4.
pajamos jvertinamos tikrqja verte atsiZvelgiant i suteiktas nuolaidas bei parduotq paslaugq ir prekiq

jos

uZdirbamos,

grqliniml ir nukainojim4'

pajamomis laikomas tik lmones ekonomines naudos padidejimas. Pajamomis nepripaZistamos trediqiq- asmenq vardu surinktos sumos'
tuip put p.idetines vertes mokestis, kadangi tai nera !mones gaunama ekonomine nauda ir Sios sumos nedidina nuosavo kapitalo.
prekiq pardavimo pajamos ..Asketa.,, I-IAB pripaZjstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansineje atskaitomybeje tuomet,
kai prekes yra parduotos, o pajamq suma gali b[ti patikimai ivertinta'
Prekds laikomos parduotomis, kai yra ivykdytos visos Sios s4lygos:

l.
2.
3.
4.

,,Asketa.,, UAB yra perdavusi rizik4 susijusi4 su parduotomis prekemis, taip pat ir Siq prekiq nuosavybes teikiam4 naudq;
"Asketa", UAB nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotq prekiq;
..Asketa,,, UAB tiketin4 kad su prekiq pardavimo sandoriu susijusi ekonomine nauda bus gauta ir galima patikimal ivertinti
jos dydi;
i Ark.tu", LIAB sqnaudos, susijusios su prekiq pardavimo sandoriu, gali buti patikimai ivertintos.

paslaugq teikimo pajamos, atsiZvelgiant i tai, ar paslaugq teikimo rezultatas gali bDti patikimai ivertintas, ar ne, "Asketa*, [-]AB
pripaZlitamos skirtingais b[dais. Rezultatas gali buti tiksliai jvertinta tuomet, kai yra ivykdyos visos Sios s4lygos:

t.
2.
3.

pajamq suma gali bDti patikimai jvertinta;
sandoris yra baigtas arba jo jvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali buti patikimai jvertintas;
tiketina, kad bus gauta su paslaugq teikimo sandoriu susijusi ekonomine nauda;

Jei paslaugq teikimo sandorio patikimai ivertinti negalim4 tuomet pajamomis pripaZistama sum4
Pe

I

lygi i5laidoms, kurias tikimasi atgauti.

nas nepri paZistamas.

Sqnaudos
S4naudos "Asketa", UAB pripaZjstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su
jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo laik4.
S4naudos jvertinamos tikr4ia verte.

Parduotq prekiq savikaina "Asketa", UAB pripaZistam4 registruojama apskaitoje ir pateikiama finansineje atskaitomybeje t4 pati
ataskaitinj laikotarpj, kai prekes yra parduotos ir kai pajamq suma gali biiti patikimai ivertinta.
Paslaugrl teikimo s4naudos "Asketa", UAB pripaZistamos, registruojamos apskaitoje
ataskaitini laikotarpi, kuri buvo pripaZintos pajamos uZ suteiktas paslaugas.

ir pateikiamos finansineje atskaitomybeje tq patj

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

Veiklos s4naudos:
Pardavimo - medienos turio matavimo darbai, mi5kotvarkos projektas, miedenos pjovimo darbai ir kt., prekybos patalpq nuomos ir
eksploatavimo iSlaidos, pagamintq prekiq sandeliavimo iSlaidos, komisiniai mokesdiai pardavejams, beviltiskos skolos su pardavimais
susijusios ir kitos su pardavimais susijusios sqnaudas,irankiq mechanizmq nuomos s4naudos,statybiniq atliekq utilizavimo
sqraudos,subrangos paslaugq sqnaudos ,kuras statybos irankiams ir mechanizmams,darbuotojq darbo lauko s4lygos,transporto nuomos
s4naudas ir kt.

ir administracines s4naudos - fmones reprezentavimo iSlaidos,reklam4 amortizacij4 komandiruotes s4naudas, irengimq ir
patalpq remontas(invesicija), kanceliarinies prekes, konsultacijos, seminarai, lieteratlr4 audito ir teisines pagalbos sqnaudos, darbo
saugos priemoniq sqnaudas, keliu mok.,banko mok. s4naudas ,kuro ir transporto remonto sqnaudas,draudimo sqnaudas,darbuotjq
uzmokesdio ir su juo susijosio sqnaudas, ir soc. Draudimas, patalpq nuomos sqnaudas, rySio s4naudos,darbo saugos prieZiiiros
sqnaudas,administracinis inventorius ir kt. S4naudos.
Bendrosios

lvairDs (iSskyrus pelno) mokesdiai susijg su tipine veikl4 baudos uZ netinkam4 sutardiq vykdymq ir netinkam4 produkcijos kokybg,
abejotinq skolq sqnaudos ir kitos su tipine imones veikla susijusios i5laidos patirtos per ataskaitini laikotarpj,

Kita veikla

-

netipin€s veiklos (iS5skyrus finansines

ir

investicines) veiklos rezultatas. Ilgalaikio turto (iSskyrus finansinj) perleidimo

rezultatas.

Finansine ir investicine veikla- paliikanos uZ suteiktas paskolas , palilkanos uZ banke laikomus pinigus, pripaZintos baudos ir delspinigiai
uZ peveluotus atsiskaitymus, valiutos kurso pasikeitimas, dividendai tr pan.

"Asketa", UAB be kitq sanaudq ataskaitinio laikotarpio veiklos s4naudoms priskiriama per laikotarpj suteikta param4 labdara i5moketos
tantjemos bei jvairios premijos.

Neapibrditieji isipareigoj imai ir turtas
lsipareigojimai, kurie neatitinka jsipareigojimq ir atidejimq pripaZinimo kriterijq, vadinami neapibreZtaisiais.
,,Atostoginiq atidejimai" u22013 metus nera parodyos, darbuotojai atostogas i5naudojo pilnai, kaip numatyta LR darbo kodekse.

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

NeapibreZtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris del imones nekontroliuojamq ivykiq gali priklausyti imonei ir teikti

jai

ekonomines

naudos.

NeapibreZtasis turtas nei pelno (nuostoliq) ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie

ji

pateikiama ai5kinamajame raSte.

Pobalansiniai ivykiai
Finansine ,,Asketa.', UAB atskaitomybe koreguojam4

jei

pobalansiniai ivykiai

atskaitomybes duomenims,

III. Ai5kinamojo
III.l.

ra5to pastabos

Nematerialaus turto judejimo nebuvo.

NusidOv€j imo no rmatyva

i:

Veiklai naudojami pastatai

-

Kiti

auk5diau

MaSinos

Baldai

-

neisvardyi pastatai

ir irengimai

frenginiai

-

8 metai.

-

-

l5 metai.

5 metai.

8 metai.

6 metai.

Kompiuterine technika ir rySiq priemones

trngvieji automobiliai

-

3 metai'

- 6-10 metai.

Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabes
Kitas auksdiau nei5vardytas materialusis turtas
Programine iranga

4 metai'

- 3-4 metai.

Kitas nematerialusis turtas

- 4 metai.

III3. Atsargq pokyliai atvaizduoti
Laliavu,

-

- 4 metai.

lentel0je.

atsafga.s sudaro statyboje panaudotos Zaliavos. Prekes skirtos perparduoti.

" Asketa", flAB
(imones pavadinimas, kodas)

turi tiesioging itak4 dar

nepatvirtintos finansines

Perk0nkiemio g. 13 - 91, VILNIUS
(adresas)

Rodikliai

Zaliavos

ir

Nebaigta
gamyba

Pagaminta

Pirktos

produkcija

prekOs,

komplek-

skirtos

tavimo
gaminiai

duoti

perpa

a) Atsargg isigijimo savikaina
Praejusiq fi nansiniq metq pabaigoje
43101

b) Nukainojimas iki

galimo

realizavimo vert6s (atstatymas)
Praej usiq fi nansiniq metq pabaigoje

Finansiniq metq pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo vert0 finansiniq
metq pabaigoje (a) - (b)

[kainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO
biidas

Ikeistu atsargU vert6
Atsargos oas treEiuosius asmenis

llI.4. ISankstiniai apmok€jimai sudaro:
Pirkejq skolos

- 40 000 LT.

B[simq laikotarpiq s4naudos

IIl.5.

-

147

| Lt.

Gautinas sumas sudaro:

Pirkejq skolos- l9 353 LT
Suteiktos pinignes paskolos
Mokesciai (PVM)

-

l2

414

-

0 LT.

Lt.

Gautinos sumos atskaitingiems asmenims

r-

0

Finansiniq metq pabaigoje

grynosios

I5 viso

- 0 Lt.

III.6. fstatinis kapitalas
Istatinis (pasiraSy'tasis) kapitalas yra -10 000 Lt'

Akcininkas yra fizinis asmuo.

III.7. Finansines skolas sudaro:
Kredito istaigoms per vienerius metus moketina suma

- 0 Lt

43101

IIl.8. Kitos per vienerius metus mok€tinos

sumos

ir trumpalaikiai isipareigojimai sudaro:

Ilgalaikiq skolq einamqiq metq dalis lizingo bendrovei
Skolos tiekejams

-0

Lt.

- 74 Lt.

Gauti iSankstiniai apmokejimai

- 0 Lt.

Su darbo santykiais susijg isipareigoj imai

Pelno mokesCio isipareigojimai

-

- 0 Lt.

546 Lt.

Trumpalaikiai jsipareigojimai atskaitingiems asmenims - 173 458 Lt.
TarSos

mokestis-9 Lt.

III.9, Pardavimo "Asketa", UAB pajamos
Pajamos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq
gavim4.
2013 m. bendra metine apyvarta sudare 82

yra l0 224Lt.

Pelnas uZ 2013 metus

IILI0.

l44Lt.

Sqnaudos

Sqnaudos ,.Asketa*, UAB pripaZlstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos
su jomis susijusios pajamos, nealsiZvelgiant i pinig{ i5leidimo laik4.

III.l l. Finansind ir

investicin6 veikla

Pajamas sudaro:

Baudos ir teismo bylos - 0 Lt.

Bankopaliikanos-0Lt.
Valiutq kursq pasikeitimas

- 0 Lt.

Kitospal[kanos-0Lt
S4naudas sudaro:

Banko paskolos pal[kanos, su paskola susijg mokesdiai

Valiutq kursq pasikeitimas
Delspinigiai, baudos
Direktorius

-

0

-

0

Lt.

Lt.

- 0 Lt.
Dalius Serstobojevas

