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Metin6s finansinOs atskaitomyb0s, parengtos 2016 m, gruodZio 3l d.

AiSkinamasis ra5tas

I. Bendroji dalis

" Asketa", UAB iregistruota2013 m. spalio 9 d., Vilniaus jmoniq rejestre NTR objekto kodas 4400-ll l7-01l3:5769. [mones
kodas 303 I 62964, regi straci j os adresas Nauj o.i i g. | 8, Pagegiai.

lmone turi a./s banke AB DNB bankas. fstatinis kapitalas sudaro 2896 EUR. Akcininkai - vienas fizinis asmuo.

" Asketa", UAB pagrindine veiklos kryptis - automobiliq nuoma ir duktenines imones valdymas.

2016 m. bendra metine apyvarta sudare 133 397 EUR, (t. sk. dividendai 124 000 EUR). Pelnas u22016 metus yra 127 542
EUR. lmoneje nustatyta, kad ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas jmones veikloje ilgiau nei vienerius
metus ir kurio isigijimo verte didesne kaip 300 EUR.20l6 m. pabaigoje viso likutine ilgalaikio turto verte sudaro 2l 679 EUR.2016 m.
gruodZio 3l d. Trumpalaikis turtas sudaro 143 201 EUR. Tame sk., pinigq kasoje ir banko s4skaitoje likutis 2016 123l yra I 949 EUR.
Atsargq ir prekiq, skirq perparduoti likudiai 2016ll2l3l yra 0 EUR. Pirkejq skolq straipsnyje apskaitomos pirkejq skolos 2016 metus
666 EUR. Bendroves trumpalaikiai isipareigojimai 2016112131 128 EUR. "Asketa", UAB dirba 2 samdomi darbuotojai. Darbo
uZmokestis ir mokesdiai yra sumokami laiku. Visos ataskaitos pristatomos laiku.

Il. Apskaitos politika

"Asketa", IJAB finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhaltering apskaitq
reglamentuojandiais teises aktais ir "Asketa", UAB patvirtintomis metodikomis.

Finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansing "Asketa", UAB
atskaitomybE buvo atsii:velgiama veiklos tQstinumo principq t.y. numatom4 kad "Asketa", UAB artimiausioje ateityje gales tgsti savo
veikl4. Finansiniai "Aslketa", UAB metai sutampa su kalendoriniais metais. Toliau i5destomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai,
kuriais "Asketa", UAB vadovavosi rengdama meting finansing atskaitomybg:

Nematerialusis turtas

Nematerialusir; turtas "Asketa', UAB pripaZjstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibreZimq ir Siuos pripaZinimo
kriterijus:

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

Pletros iSlaidomis "Asketa". UAB vra laikoma:

A. Pavyzdiir4 ir nrodeliq projektavimas.

Nematerialusis tun:as apskaitoje registruojamas isigijimo savikain4 finansineje atskaitomybeje parodomas isigijimo savikain4
atemus sukaupt4wnorttz,acij4 ir jo vertes sumaZejim4 ir pridejus vertes sumaZejimo atstatymq.

Amortizacija skaidiuojama pagal tiesiogiai proporcingq (tiesinj) metodq.

Nematerialiojo turto eksploatavimo iSlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, s4nauqoms,

A.
B.
C.



Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo iSlaidos, patirtos po jo jsigijimo ar sukurimo, pripaZjstamos s4naudomis 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 ketina ji naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2 "Asketa", UAB pagristai tikisi gauti iS turto ekonomines naudos blsimaisiais laikotarpiais;
3. "Asketa", UAB gali patikimai nustab/ti turto isigijimo (pasigarninimo) savikain4;
4 turto isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesne uZ minimaliq ilgalaikio materialiojo turto savikain4 imones

nusistatlt4 kiekvienai turto grupei ;

5. * ASKETA", tlAB yra perduota rizik4 susijusi su materialiuoju turtu.

savikaina.

"Asketa", l-lAB ilgalaikio materialiojo turto grupes yra:

lemd
Pastatai ir statiniai
Kitas materialus turtas;
Transporto priemones.
Nebaigta statyba.
Kita jrang4 plietaisai, jrankiai ir jrenginiai.

"Asketa'(, UAB Ilgalaikis materialusis turtas isigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje jsigijimo (pasigaminimo)

Veliau "Asketa", UAB ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas jsigijimo savikaina ir perkainota verte.

Taikant isigijimo savikainos bud4 ilgalaikis turtas apskaitoje registruojaras isigijimo savikain4 finansineje atskaitomybeje parodomas
isigij imo savikain4 atenlus sukaupt4 n usidevej im4 .

Ilgalaikis materialusis turtas

"Asketa", tlAB ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas:

"Asketa", UAB ilgalaikio materialiojo turto verte maZinama tadq kai balansine turto verte tampa reiksmingai didesne uZ jo
atsiperkam4j4 vertg.

Nuostolis del turto verters sumaZeiimo turi bDti pripaZjstamas veiklos s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje nedelsiant, nebent turtas
yra apskaitomas perkainota verte.

A

B,
L.
D.
E.

F.

lsigijimo savikaina

Isigijimo savikaina

Isigijimo savikaina

] 
Kita j ranga"pret. lrengi rn.

Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. Nusidevejimas Zemei neskaidiojamas.



Nusidevejimo suma pripaZistama s4naudomis kiekvienq ataskaitinj laikotarpj, iSskyrus atvejus, kai nusidevejimo s4naudos jtraukiamas j
kito turto pasigaminimo savikainq

llgalaikio materialiojo turto eksploatavimo iSlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos s4naudoms,
iSskyrus tuos atvejus kai jos pagal "Asketa", tlAB apskaitos politikq priskiriamos teikiamq paslaugq aiba gaminamos produkcijos
savikainai.

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

Jei ilgalaikio materialido turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingqjq turto savybiq ir nepaitgina jo naudingo tarnavimo
laiko, Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio sqnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar iemonto atveiais didinama turto
verte.

Kai "Asketa", UAB apskaitomas ilgalaikis materialusis tuftas nebeatitiinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui poZymig,
arba jis yra perleidZiamas, 5is turtas nura5omas.

Ilgalaikio materialaus tr.rrto nuraiymo rezultatas pripaZjstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.

Atsa rgos

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

"Asketa", UAB apskaitoje taikomas nuolat apskaitomq atsargq bDdas

"Asketa", UAB taikomi 5ie atsargq jkainojimo biidai:

Gautinos sumos

Ilgalaikes ir trumpalaikes gautinos sumos "Asketa", UAB balanse parodomos tikqja verte. lmones vadovui nustatyas limitas ,,Gautinos
sumos" tikio i5laidoms - neribojama EUR. Atgavus anksdiau pripaZintas abejotinomis skolas, Siomis sumomis maZinamos ataskaitinio
laikotarpio abejotinq skol q s4naudos.

lstatinis kapitalas

lstati o dydis lrra ly nio kapitalo s4skaitoje registruojama tirakcij oji verte. Pasi
dal!. ta akcijq dalis 

e visa sum4 neatsiZvelgiant i apmoket4

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi trik "Asketa", UAB istatq nustaq/ta tvarka. Akcininkams priemus sprendim4 panaikinti ar mazinti kitus rezervus-
apskaitoje registruojamas tezervo sumaZejimas, ta padia suma didinant nepaskirstytqjj peln4.

Nepaskirstytasis pelnasr (nuostoliai)

Nepaskirstyasis pelnas per ataskaitini laikotarp! tiesiogiai didinamas (maZinamas) registruojant esminiq klaidq taisymo ir apskaitos
politikos pakeitimo rezultat4; didinamas kai perkainotas turtas nura5omas, perleidZiamas arba neatlygintinai perduodamas.

Ilgalaikis turtas skirtas perparduoti



Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinj laikotarpi tiesiogiai didinami
politikos pakeitimo reztltatq; maZinami ma_Zinant jstatini kapital4; .

Pelno paskirstymas

(mazinami) registruojant esminiq klaidq taisymo ir apskaitos

Pelno paskirstymas "Asketa", UAB apskaitoje registruojamas tad4 kai savininkai priima sprendim4peln4 paskirstyti, neatsiZvelgiant j
tai, kadajis buvo uZdirbtas.

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

f sipareigojimai

lsipareigoj imai pripazistami "Asketa", UAB apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai jmone jgyja prievoles, kurios tures bitti jvykdyos.
Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos isipareigojimu nepripaZistarni. lsipareigojimai ivirtinami savikaina. palilkanos,'p.ln* *
nuostoliai susijg su isipareigojimais, pripaZistami ataskaitinio laikotarpio s4naudomis ar pajamomis.

Pajamos

Pajamos "Asketa", U,'\B pripaiistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada kai jos uZdirbamos,
neatsiZvelgiant j pinigq gavim4.

Pajamos ivertinamos tikrqia verte atsiZvelgiant i suteiktas nuolaidas bei parduotq pastaugrl ir prekiq grqhinim4ir nukainojim4.

Pajamomis laikomas tik imones ekonomines naudos padidejimas. Pajamomis nepripaZistamos treeiqjq asmenq vardu surinktos sumos,
taip pat pridetines vertes mokestis, kadangi tai nera imones gaunama ekonomine nauda ir Sios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

Prekiq pardavimo pajanros "Asketa", tlAB pripaZjstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansineje atskaitomybeje tuomet,
kai prekes yra parduotos. o pajamq suma gali buti patikimai jvertinta.

Prekes laikomos parduor;omis, kai yra jvykdytos visos Sios s4lygos:

1. "Asketa", UAB yra perdavusi rizik4 susijusi4 su parduotomis prekemis, taip pat ir Siq prekiq nuosavybes teikiam4 naud4;
2. "Asketa", UAB nebevaldo ir nebekontroliuoja parduoq prekiq:
3 tiketin4 kad su prekiq pardavimo sandoriu susijusi ekonomine nauda bus gauta ir galima patikimai ivertintijos dydi;
4. sqnaudos, susijusios su prekiq pardavimo sandoriu, gali bUti patikimai ivertintos.

Paslaugq teikimo pajanros, atsiZvelgiant i tai, ar paslaugq teikimo re:rultatas gali buti patikimai jvertintas, ar ne, ..Asketa,., fIAB
pripaZistamos skirtingaisi bfidais. Rezultatas gali bDti tiksliai ivertintas tuo;met, kai yra ivykdyos visos iios s4lygos:

l. pajamq suma gali buti patikimai jvertinta;
2. sandoris yra baigas arba jo ivykdymo laipsnis iki balanso suda-r,ymo datos gali buti patikimai ivertintas;3. tiketinq kad bus gauta su paslaugq teikimo sandoriu susijusi ekonomine nauda;

Jei paslaugq teikimo sandorio patikimai ivertinti negalim4 tuomet pajamomis pripaZjstama suma, lygi islaidoms, kurias tikimasi argauti.
Pelnas nepripaZistamas.

Sanaudos

S4naudos "Asketa", tlAB pripazistamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su
jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo laik4.

Sqnaudos ivertinamos til:rqia verte.



Parduotq prekiq savil:aina *Asketa", tlAB pripaZjstam4 registruojama apskaitoje ir pateikiama finansineje atskaitomybeje t4 patj
ataskaitini laikotarpi, kai prekes yra parduotos ir kai pajamq suma gali b[ti patikimai ivertinta. Paslaugq tei[imo s4naudos ,iAskeia..,
UAB pripazistamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansineje atskaitomybeje tq pati ataskaitinj lai[otarpi, kurj buvo
pripaZintos pajamos uZ suteiktas paslaugas.

Pardavimo savikaina ' ta iSlaidq 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 patatpq nuomos ir
eksploatavimo i5laidos, pagamintq prekiq sandeliavimo i5laidos, komisiniai mokesdiai pardavejams, beviltlskoi skoios su pardavimais
susijusios ir kitos su pardavimais susijusios s4naudas, irankiq mechani;zmq nuomos s4naudos, statybiniq atliekq utilizavimo s4naudos,
subrangos paslaugq sqnaudos, kuras statybos jrankiams ir mechanizmamr;, darbuotojq darbo lauko s4lygos, transporto nuomos s4naudas ir

Bendrosios ir administracines s4naudos - lmones reprezentavimo iSlaidos, reklam4 amortizacij4 komandiruotes s4naudas, jrengimq ir
patalpq remontas (investicija), kanceliarines prekes, konsultacijos, serminarai, literatlr4 audito ir teisines pagalbos s4naudos, darbo
saugos priemoniq s4naudas, keliu mok. ,banko mok. s4naudas, kuro ir transporto remonto s4naudas, draudimo s4naudas, darbuotojq
uzmokesdio ir sujuo susijusios s4naudas, ir soc. draudimas, patalpq nuornos s4naudas, rysio s4naudos, darbo saugos prieZiiiros s4naudas,
administracinis inventorius ir kt. s4naudos.

lvairus( iSskyrus pelno) mokesdiai susijg su tipine veikl4 baudos u2 netinkam4 sutardiq vykdym4 ir netinkam4 produkcijos kokybq,
abejotinq skolq s4naudo,s ir kitos su tipine jmones veikla susijusios i5laidos patirtos per ataskaitini laikotarpj,

Kita veikla - netipines veiklos (iSSskyrus finansines ir investicines) veiklos rezultatas. Ilgalaikio turto (isskyrus finansinj) perleidimo
rezultatas.

Finansine ir investicine veikla - pal[kanos uZ suteiktas paskolas, palukanros uZ banke laikomus pinigus, pripaiintos baudos ir delspinigiai
uZ peveluotus atsiskaitymus, valiutos kurso pasikeitimas, dividendai rr pan.

"Asketa", UAB be kitq sanaudq ataskaitinio laikotarpio veiklos s4naudo;ms priskiriama per laikotarpi suteikta param4 labdara ismoketos
tantjemos bei ivairios premijos.

Neapibr6Ztieji isipareigojimai ir turtas

[sipareigojimai. kurie neatitinka jsipareigojimq ir atidejimq pripazinimo kriterijq, vadinami neapibreZtaisiais.

,.Atostoginiq atidejimai" u22016 metus nera parody4os, darbuotojai atostogas isnaudojo pilnai, kaip numat).ta LR darbo kodekse.

NeapibreZtieji isipareigcrjimai 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 priklausyi jmonei ir teikti jai
ekonomines naudos. NeapibreZtasis turtas nei pelno (nuostoliq) ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie j j pateikiama
aiSkinamajame raSte.

Pobalansiniai ivykiai

Finansine "Asketa", LAB atskaitomybe koreguojam4 jei pobalansiniai jvykiai turi tiesioginq itak4 dar nepawirtintos finansines
atskaitomybes duomenirns.

IIL AiSkinamojo ra5to pastabos

III. | . Nematerialaus turto judej imo nebuvo.

NusidOvijimo normatyva i:



Veiklai naudojami

Kiti auk5diau nei

Maiinos ir irengimai -

lrenginiai - 8 metai.

Baldai - 6 metai.

Kompiuterine

Lengviej i automobiliai

Krovininiai automobi

Kitas auksCiau

Programine iranga -

Kitas nematerialusis

III.3. Atsargq

Zdiavas, atsargas

lll.4. ISankstiniai

Sumoketi avansai -

B0simq laikotarpiq

III5. Gautinas

Pirk€jq skolos - 666

Suteiktos pinigin€s

Mokesciai (Avansinis

Gautinos sumos

lIl.6. [statinis

lstafinis (pasiraSlasis)

Privalomas rezervas -

Akcininkas yra fizinis

III.7. Finansines

Kredito istaigoms per ius metus moketina suma- 0 EUR.

pastatai - l5 metai.

metai.

rySiq priemones - 3 metai.

6-10 metai.

priekabos ir puspriekabes - 4 metai.

materialusis turtas - 4 metai.

metai.

- 4 metai.

afvaizduoti lentel0je.

statyboje panaudotos Zal i avos. Prekes ski rtos perparduot i.

sudaro:

EUR.

sudaro:

- r39 000 EUR.

mok.) - 1095 EUR.

asmenims - 0 EUR.

vra - 2896 EUR.

sudaro:

EUR

6



IIl.8. Kitos per

Ilgalaikiq skolq ei

Gauti iSankstiniai

Su darbo santykiais

Pelno mokesdio isi

Kitos moketinos

IIl.9. Pardavimo "

Pajamos
gavlm4.

JOmrs susuustos

Banko paskolos

Direktorius

l' keh"

DaIius SERSTOBOJEVAS

Fiziniams asmenims vienerius metus moketina suma - 0 EUR.

metus mokOtinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai sudaro:

metq dalis lizingo bendrovei - 0 EUR.

_O EUR.

ir trumpalaikiai jsipareigojimai - 24 EUR

a*, UAB pajamos

vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tad4 kai jos uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq

Pardavimo pajamos - I EUR.

2016 m. bendra metine sudare 133 397 EUR

Pelnas uZ 2016 metus

III.l0. Sqnaudos

127 542EUR.

Sqnaudos ,,Asketa", U

Skolos tiekejams - 0 R.

III.I l. Finansin6 ir i

Pajamas sudaro:

Baudos ir teismo bylos
2395 EUR, dividendai-

Sqnaudas sudaro:

B pripaZistamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su
, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo laik4.

veikla

0 EUR. banko paliikanos - 0 EUR, valiutq kursq pasikeitimas - 0 EUR, kitos palukanos - | EU& draudimas -
124000 Eur.

su paskola susijg mokesdiai - 0 EUR, valiutq kursq pasikeitimas - 0 EUR, delspinigiai,baudos - 0 EUR.

{


