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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

UAB „Heavy Finance“ akcininkams 

Nuomonė  

Mes atlikome UAB „Heavy Finance“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro    
2021 m. gruodžio 31 d. balansas, tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita ir 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įmonės       
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos 
rezultatus pagal verslo apskaitos standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal 
šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių 
ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos 
standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir 
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu 
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų 
surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Dalyko pabrėžimas – reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su veiklos tęstinumu 

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų 8 pastabą, kurioje nurodoma, kad  Įmonė per metus, 
kurie pasibaigė 2021 m. gruodžio 31 d. patyrė 617 141 Eurų nuostolių. Įmonės nuosavas 
kapitalas tai dienai sudaro (-415 891) Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį  turtą 
574 974 Eur suma. Šios aplinkybės rodo, kad esama reikšmingų neapibrėžtumų, galinčių  kelti 
didelių abejonių dėl  Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Dėl šio dalyko savo nuomonės 
nemodifikuojame. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo 
apskaitos standartus,  ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir 
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos 
principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą 
arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama 
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad 
reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal 
TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams 
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų 
riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome 
pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl 
apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo 
rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas 
aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie 
Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų 
bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, 
remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. 
Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus 
išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, 
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados 
pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi 
įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, 
ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų 
teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito 
apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės 
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų 

Įmonės nuosavo kapitalo dydis 2021 12 31 d. yra (-415 891) Eur ir neatitinka Lietuvos 
Respublikos Sutelktinio finansavimo įstatymo 7 straipsnio Sutelktinio finansavimo platformos 
operatoriaus veiklos riziką ribojantys reikalavimai nuostatas.  

 2022 m. balandžio mėn. 29 d. 

 

Auditorė Olga Kivel 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000591 
Perkūnkiemio g. 5, 
LT – 12129 Vilnius 
UAB „Audito aspektai“ 
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001469 



  

Patvirtinta:

 

(ataskaitinis laikotarpis)

A. 204563        47593          
1 1 177893        46201          
2 2 14451          1392            
3 3 12219          
4
B. 466061        115875        
1 4 22685          2156            
2 5 77077          9440            
3
4 6 366299        104279        

C. 7 3957            1145            
674581        164613        

D. 8 (415891)      65335          
1 114540        100620        
2 261375        139380        
3
4
5 9 (791806)      (174665)      
E.
F. ATIDĖJINIAI
G. 10 1041035      88913          

1

2 1041035      88913          

H. 11 49437          10365          

674581        164613        

__________________
(parašas)

__________________
(parašas)

EUR

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2021 m. gruodžio mėn. 31 d.    BALANSAS

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Jorūnė Jasinskaitė

TURTO IŠ VISO

Perkainojimo rezervas

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Direktorius

UAB JJ finansai įgaliotas asmuo

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS
Kapitalas

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas

2022.04.18      Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

UAB HEAVY FINANCE, 305576227

A.Mickevičiaus g. 5-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021.01.01 - 2021.12.31

Rezervai

Per vienerius metus gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS

Akcijų priedai

TURTAS

Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS

Materialusis turtas
Finansinis turtas

Atsargos

Pasta-bos 

Nr.            

 Finansiniai 

metai    

 Praėję 

finansiniai 

metai  

Laimonas Noreika

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
JORŪNĖ,JASINSKAITĖ
Data: 2022-04-27 12:42:58

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LAIMONAS,NOREIKA
Data: 2022-04-28 14:44:39



Patvirtinta:

2021.01.01 - 2021.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 Pardavimo pajamos 12 700793          57249            

2 Pardavimo savikaina

3 Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

4 BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 700793          57249            

5 Pardavimo sąnaudos 13 (654129)        (172968)         

6 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 14 (649289)        (59325)           

7 Kitos veiklos rezultatai 15 (184)              

8

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

9 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10 Kitos palūkanų ir panašios pajamos 16 15                  388                

11

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 

sumažėjimas

12 Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 17 (14347)          (9)                   

13 PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (617141)        (174665)         

14 Pelno mokestis

15 GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (617141)        (174665)         

Direktorius                                                ______________________ Laimonas Noreika

(parašas)        

UAB JJ finansai įgaliotas asmuo                  ______________________ Jorūnė Jasinskaitė

(parašas)        

2021 m. gruodžio mėn. 31 d.   PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022.04.18     Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. 

Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

UAB HEAVY FINANCE, 305576227
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas )

A.Mickevičiaus g. 5-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
JORŪNĖ,JASINSKAITĖ
Data: 2022-04-27 12:43:46

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LAIMONAS,NOREIKA
Data: 2022-04-28 14:45:23
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2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
 

UAB HEAVY FINANCE (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 
Juridinių asmenų registre 2020 m. birželio 18 d. Bendrovei suteiktas kodas – 305576227. 2021 m. metų 
rugsėjo mėn. Bnedrovė atidarė filialą Lenkijoje. 

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
Pagrindinė Bendrovės veikla: sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veikla. 
2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 8 darbuotojai (2020 m. gruodžio 31 d. – 2 darbuotojai). 

 
II. APSKAITOS POLITIKA 
 

UAB Heavy finance (toliau-Bendrovė) finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos 
standartais (VAS). 

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įmonės, 
periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio 
svarbos. 

Rengiant finansines UAB Heavy finance ataskaitas buvo vadovaujamasi veiklos tęstinumo 
principu, t.y. numatoma, kad UAB Heavy finance artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro 

tikslumu. 
 
Ilgalaikis nematerialus turtas 

 

Nematerialusis turtas – identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo 
įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. 

Nematerialus turtas pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos 
pripažinimo kriterijus: 

• pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 
• turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto 
vertės; 
• Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.  
• Turto sigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, 
įmonės nusistatytą 300 eur visoms turto grupėms. 

 
 Įmonėje pasigaminto (sukurto) nematerialiojo turto pasigaminimo (sukūrimo) savikaina yra 

suma išlaidų, kurios buvo patirtos pradėjus kurti nematerialųjų turą (tokių išlaidų gali būti - išlaidos 
paslaugoms įsigyti, darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių kuriant turtą, darbo užmokestis ir su juo susiję 
mokesčiai, kitos tiesioginės su nematerialiojo turto kūrimu susijusios išlaidos).  

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje 
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Amortizacija 
skaičiuojama pagal tiesioginį (tiesinį) metodą. Negrąžinamą PVM už įsigytą turtą Bendrovė priskiria 
turto vertei. 
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Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei 
vieneri metai. 

Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio nematerialaus turto pardavimo yra įtraukiamas į 
tų metų pelno (nuostolių) ataskaitą. 

 
Ilgalaikis materialus turtas 

 

Ilgalaikis materialus turtas registruojamas apskaitoje įvertintas faktine to turto įsigijimo verte. 
Negrąžinamą PVM už įsigytą turtą Bendrovė priskiria turto vertei. 

Materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis LR Vyriausybės patvirtintais 
normatyvais. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio 
materialiojo turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo 
pilno nusidėvėjimo, nurašymo arba pardavimo. 

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose yra pateikiamas atėmus nusidėvėjimą ir 
vertės sumažėjimą. 

Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas pagal tiesinį metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio 
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus 
šiuos pripažinimo kriterijus: 

• Bendrovė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
• Bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
• Bendrovė gali patikimai nustatyti turto isigijimo (pasigaminimo) savikainą; 
• Turto sigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto 
savikainą, įmonės nusistatytą 300 eur visoms turto grupėms. 
• Bendrovei yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 
 
Gauto pelno ar patirto nuostolio iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ar nurašymo suma yra 

skirtumas tarp pardavimo pajamų ir turto balansinės vertės, kuris yra įtraukiamas į tų metų pelno 
(nuostolių) ataskaitą. 

 
Finansinis turtas 

 

Ilgalaikiu fmansiniu turtu laikoma: investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones; investicijos į 
kitų įmonių akcijas; Bendrovės suteiktos ilgalaikės paskolos įmonės darbuotojams, ilgalaikės paskolos 
tretiesiems asmenims ir kitos po vienerių metų gautinos sumos. Trumpalaikiu finansiniu turtu laikomos 
trumpalaikės investicijos į kitų įmonių akcijas, investicijos į trumpalaikės paskolos ir suteiktų 
ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. 

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikaina nustatoma 
pagal už finansinį turtą sumokėtą ar mokėtiną pinigų sumą ar kito perduoto turto vertę.  

Sudarant finansines ataskaitas, parduoti laikomas finansinis turtas įvertinamas tikrąja verte. 
 

 

 

 

Atsargos 

 

Atsargos finansinėse ataskaitose įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja 
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra žemesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO 
metodu. Atsargų savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų 
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sumomis. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo 
sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo bei galimas pardavimo išlaidas. 

 
Gautinos sumos 

 
Gautinos sumos pateikiamos suma, kurią tikimasi atgauti. Finansinių metų pabaigoje visos 

gautinos sumos peržiūrimos ir įvertinamos jų atgavimo galimybės. 
Abejotinų gautinų sumų sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį, kai jos susidarė, tai yra, kai šių 

sumų nebesitikima atgauti. Beviltiškos gautinos sumos nurašomos tais metais, kuriais nustatoma, kad 
nebus atgautos. 

 
Pinigai 

 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke laikomi pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
Bendrovės apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta — eurais. Valiutiniai 

piniginiai straipsniai balanse įvertinami eurais, taikant balanso sudarymo dienos valiutų kursą. 
 

 

Užsienio valiuta 

 

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į eurus oficialiu operacijos dienos kursu. 
Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į eurus balanso sudarymo dienos valiutos kursu. 
Keitimo kurso skirtumai dėl operacijų užsienio valiutomis apmokejimo įtraukiami į pelno (nuostolių) 
ataskaitą tuo metu, kai jie atsiranda. 

 

 

 

Mokėtinos sumos bei įsipareigojimai 

 

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalyje parodomos po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai bei per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 
Pajamos 

 

Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje jos 
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsžvelgiant į pinigų gavimų. Pardavimo pajamas sudaro atlygio, 
gauto ar gautino už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas Bendrovei vykdant įprastinę veiklą, tikroji 
vertė. 

Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos 
kaip Bendrovės įsipareigojimai. 
 

Sąnaudos 
 

Sąnaudos, susijusios su įvairiomis paslaugomis, apskaitoje fiksuojamos kaupimo bei pajamų ir 
sąnaudų palyginimo principais. 

Tai įprastinės veiklos metu bendrovės turto (pinigų, atsargų, nekilnojamojo turto, įrangos, 
įrengimų) sumažėjimas ar sunaudojimas bei įsipareigojimų kitoms įmonėms ar asmenims padidėjimas, 
siekiant uždirbti pajamų per ataskaitinį laikotarpį. 

Sąnaudos, susijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, pripažįstamos ir 
įregistruojamos apskaitoje bei pateikiamos finansinėje ataskaitoje nepriklausomai nuo pinigų išleidimo 
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laiko. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurios nepriskiriamos sąnaudoms, atskaitoje 
nurodomos kaip turtas.  

 

Susijusios šalys 

 
Šalys yra laikomos susijusiomis, jei vien šalis gali kontroliuoti kitą šalį arba turi reikšmingos 

įtakos kitai šaliai priimant finansinius arba veiklos sprendimus. Susijusios šalys – tai akcininkai, 
darbuotojai, stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, jų artimi giminaičiai ir įmonės, kurios tiesiogiai ar 
netiesiogiai per vieną ar kelis tarpininkus kontroliuoja ar yra kontroliuojamos atskaitomybę pateikusios 
Įmonės, ar yra kontroliuojamos solidariai su šia Įmone.  

 
Pobalansiniai įvykiai 

 

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso 
dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra 
koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 
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III. PASTABOS 
 
1 PASTABA: ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS     Eur 

Rodikliai Plėtros 
darbai 

Prestižas Patentai, 
licencijos, 

prekės 
ženklas ir 

pan. 

Program
inė 
įranga 

Kitas 
nemateria-
lusis turtas 

Iš viso 
 

Likutinė vertė praėjusių finansinių 
metų pabaigoje 

   42 751 3 450 46 201 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas 
įsigijimo savikaina 
 Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
Ataskaitinio laikotarpio pokyčiai:  
- turto įsigijimas  
- atstatantys įrašai (-)  
- kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-)  
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-
) 

    
 

44 777 
 

152 047 

 
 

3 450 
 

10 234 

 
 

48 227 
 

162 281 

Finansinių metų pabaigoje pabaigoje    196 824 13 684 210 508 
b) Amortizacija  
Praėjusių finansinių metų pabaigoje  
Atskaskaitinio laikotarpio pokyčiai:  
- ataskaitinio laikotarpio amortizacija  
- atstatantys įrašai (-)  
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto amortizacija (-)  
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-
) 

    
2 026 

 
29 087 

 
0 

 
1 502 

 
2 026  

 
30 589 

Finansinių metų pabaigoje pabaigoje    31 113 1 502 32 615 
c) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje (a)-(b) 

   165 711 12 182 177 893 

 
 
2 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS      Eur 

Rodikliai Transporto 
priemonės  

Mašinos ir 
įrengimai 

Kita įranga, 
prietaisai, įrankiai 

ir įrenginiai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

  1 392 1 392 

a) Įsigijimo savikaina 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 

- turto įsigijimas 
- perleistas ir nurašytas turtas (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-) 

   
1 518 

 
16 442 

(969) 

 
1 518 

 
16 442 

(969) 

Finansinių metų pabaigoje   16 991 16 991 
b) Perkainojimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-) 

    

Finansinių metų pabaigoje     
c) Nusidėvėjimas     
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Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 

- finansinių metų nusidėvėjimas 
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto nusidėvėjimas (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-) 

126 
 

2 629 
 

(215) 

126 
 

2 629 
 

(215) 

Finansinių metų pabaigoje   2 540 2 540 
d) Vertės sumažėjimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 

- finansinių metų vertės sumažėjimas 
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / 
(-) 

    

Finansinių metų pabaigoje     
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 
(a) + (b) - (c) - (d) 

  14 451 14 451 

 
3 PASTABA: FINANSINIS TURTAS        Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Dukterinės įmonės akcijos 3 100 - 
Užstatai  9 119 - 
Iš viso: 12 219 - 

 
4 PASTABA: ATSARGOS          Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Sumokėti avansai tiekėjams 22 685 156 
Sumokėtas užstatas - 2 000 
Iš viso: 22 685 2 156 

 
5 PASTABA: PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS     Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai  

Praėję 
finansiniai 

metai  
Pirkėjų skolų vertė 75 094 9 415 
Kitos gautinos sumos 1 983 25 
Iš viso: 77 077 9 440 

 
6 PASTABA: PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI      Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Pinigai banke 366 299 104 279 
Iš viso: 366 299 104 279 
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7 PASTABA: ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS Eur 
Straipsnio pavadinimas Finansiniai 

meta 
Praėję 

finansiniai 
metai 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3 957 1 145 
Iš viso: 3 957 1 145 

 
8 PASTABA: NUOSAVO KAPITALO STRUKTŪRA      Eur 

Rodikliai Akcijų skaičius Suma 
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje   

1. Pagal akcijų rūšis   
1.1. Paprastosios akcijos 115 500 115 500 
1.2. Kitos akcijos   
2. Neapmokėtas kapitalas  (960) 

Iš viso: 115 500 114 540 
 

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 115 500 Eur. Jį sudarė 115 500 
paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 1,00 euras. Neapmokėto kapitalo suma 
2021 metų pabaigoje – 960 eur. 

Bendrovės nuosavas kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. yra neigiamas ir sudaro 415 891 eur. 
Bendrovės nepaskirstytasis rezultatas – nuostolis – 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 791 806 eur. Bendrovė 
per 2021 metus patyrė 617 141 eur nuostolio. 
 
9 PASTABA: PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS      Eur 

Straipsnio pavadinimas  
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje (174 665) 
Išmokėti dividendai  
Praėjusių metų klaidų taisymas  
Grynasis 2021 m. rezultatas – pelnas (nuostoliai) (617 141) 
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (791 806) 
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  
Pervedimai iš rezervų  
Paskirstytinas pelnas  
Pelno paskirstymas:  
- į įstatymo numatytus rezervus  
- į kitus rezervus  
- dividendai  
- kiti 

 

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (791 806) 

 
10 PASTABA: ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ 
Finansiniai metai           Eur 

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis Pe vienerius 

finansinius 
metus 

Po vienerių 
metų, bet ne 

vėliau kaip per 
penkerius 

metus 

Po penkerių 
metų 

Finansinės skolos :    
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar pan. įsipareigojimai    
2. Kitos finansinės skolos (palūkanos akcininkams)    
Kitos skolos :    
1. Iš paslaugų gavėjų gauti avansai    
2. Skolos tiekėjams 94 949   
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3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 40 597   
4. Mokėtinas PVM 8 494   
5. Suma, gauta įstatinio kapitalo didinimui 850 792   
6. Kitos mokėtinos sumos 46 203   
    
Iš viso : 1 041 035   

 
11 PASTABA: SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
meta 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Sukauptos sąnaudos 49 437 10 365 
Iš viso: 49 437 10 365 

 
12 PASTABA: PARDAVIMO PAJAMOS        Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Finansinio tarpininkavimo pajamos 666 307 56 856 
Reikalavimo teisės perleidimo antrinėje rinkoje pajamos 2 458 391 
Vėluojančių paskolų administravimo pajamos 21 663 2 
Konsultavimo paslaugų pajamos 5 578 - 
Kitos pajamos 4 787 - 
Iš viso: 700 793 57 249 

 
13 PASTABA: PARDAVIMO SĄNAUDOS       Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Paslaugų ir prekių pardavimo sąnaudos 654 129 172 968 
Iš viso: 654 129 172 968 

 
14 PASTABA: BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS    Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Patalpų nuoma ir eksploatacija 21 165 3 912 
Automobilio nuomos sąnaudos 6 353 1 588 
Juridinių paslaugų sąnaudos 79 294 25 171 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 195 236 20 473 
Paramos sąnaudos - 1 500 
Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos 30 589 2 026 
Materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos 2 628 - 
Kitos bendrosios sąnaudos 77 095 4 655 
Filialo sąnaudos 236 929 - 
Iš viso: 649 289 59 325 
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15 PASTABA: KITOS VEIKLO REZULTATAI       Eur 
Straipsnio pavadinimas Finansiniai 

metai 
Praėję 

finansiniai 
metai 

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis 184 - 
Iš viso: 184 - 

 
16 PASTABA: KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS     Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Kitų suteiktų paskolų palūkanų pajamos - 388 
Kitos pajamos 15 - 
Iš viso: 15 388 

 
17 PASTABA: PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS    Eur 

Straipsnio pavadinimas Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
Neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka 14 347 9 
Iš viso: 14 347 9 

 
18 PASTABA: GALIMI BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PASIŽADĖJIMAI 

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nedalyvavo jokiose teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės 
nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.  
 
19 PASTABA: POATASKATINIAI ĮVYKIAI 
 2022 m. sausio 10 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas, išleidžiant 16 363 vnt. 
paprastųjų vardinių akcijų, emisijos vertė 850.000 eur. 
 Einamaisiais finansiniais metais iki finansinių ataskaitų tvirtinimo datos Bendrovė neturėjo 
veiklos ribojimų dėl geopolitinės situacijos bei COVID-19 pandemijos. Finansinių ataskaitų sudarymo 
dienai šių veiksnių tiesioginis poveikis veiklai, finansinei būklei ir būsimiems ekonominiams 
rezultatams, dėl kurio būtų reikėję koreguoti 2021 metų finansines ataskaitas, nenustatytas.  

 
 
 
Direktorius         Laimonas Noreika 
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