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AUDITORIAUS IŠVADA

ir vadovybei

Išvada apie metines finansines ataskaitas
Mes atlikome, čia pridedamo UAB "Kupiškio komunalininkas"
įmonės metinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro
2016 m. gruodžio 31 d balansas ir 2016 metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
bei aiškinamasis raštas, (toliau - metinės finansinės ataskaitos) auditą.
Vadovybes atsakomybė už metines.finansines

ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių metinių
finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikos verslo apskaitos standartus. Šios metinės finansinės ataskaitos apima: vidaus kontrolės sistemos,
skirtos finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam pateikimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl
apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal
aplinkybes tinkamų apskaitinių įvertinimų atlikimą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias metines finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos
reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog metinėse finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros,
skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius
sumas ir atskleidimus
metinėse finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei
reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką,
auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu
pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų
nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolės efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos
principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras metinių finansinių
ataskaitų pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą

ir tinkamą pagrindą sąlyginei audito nuomonei.

Sąlyginės nuomonės pagrindas
Į bendrovės balanso per vienerius metus gautinų sumų

straipsnį įtraukta 23 900 Eur gautinų sumų, kurių
atgavimas, mūsų nuomone, yra abejotinas. Gauti mus patenkinančių
duomenų,
kurie leistų mums pagrįstai
įsitikinti, ar šios sumos bus atgautos, mes negalėjome. Jei minėtos sumos būtų pripažįstamos abejotinomis, tai
imonės 2016 m. gruodžio mėn.31 d. balanse rodomos per vienerius metus gauti nos sumos ir 2016 metų rezultatas
turėtų būti 23 900 Eur sumažinti.

Sąlyginė nuomonė

MūsLĮ nuomone, išskyrus pastraipoje "Sąlyginės nuomonės pagrindas" aprašytų dalykų poveikį atitinkamiems
duomenims, toliau pateiktos metinės finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą
UAB "Kupiškio
komunalininkas" 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir jos 2016 m. veiklos rezultatus pagal Lietuvos
Respublikos verslo apskaitos standartus.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme UAB "Kupiškio komunalininkas" įmonės pateiktą rnetrrų pranešimą už 2016 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos
neatitikimų lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituota finansine atskaitomybe.

Auditorė Egidija Marija Baležentienė
2017 m. kovo 08 d.
Veiverių g. 134, Kaunas, Lietuva
Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr. 000016

UAB "Audija"

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001422
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(įmonės teisinė forma, pavadinimas,
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(Tvirtinimo žyma)
2016 m. gruodžio

31 d. BALANSAS

2017 m. sausio II d. Nr. B/3
(ataskaitos

sudarymo

data)

2016.01.01. - 2016.12.31.
(ataskaitinis

eurais

laikotarpis)

(ataskaitos

Eil. Nr.

A.
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

NEMATERIALUSIS
Plėtros darbai
Prestižas
PrQgraminė įranga

I

prekių ženklai ir panašios

2

Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asociiuotosioms
įmonėms
Iš asocijuotųjų įmonių gauti nos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gauti nos sumos
Kitas finansinis turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

ATSARGOS
IZaliavos, medžiagos ir komplektavimo
detalės
Nebaigta produkcija ir_\'Į'kdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas

1.6.
I. 7.

Ilgalaikis
Sumokėti

3.
3.1.
3.2.
4.
C.

224680

1004

150

3

3

1001

147

208315

224530

97509
87265
8081
15460

101911
94558
13520
14541

-

-

.

-

-

-

(gamybos)

KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Ki tas turtas

I.
1.1.

2.2.
2.3.
2.4.

ataskaitinis

teisės

MATERIALUSlS
TURTAS
Zemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Zemė
Pastatai

turtas

Praėjęs

Ataskaitinis
laikotarpis

209319

TURTAS

Koncesijos, patentai, licencijos,
Kitas nematerialusis
turtas
Sumokėti avansai

materialusis
avansai

lygis ir valiuta

laikotarnis

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS

B.

2.
2.1.

Pastabos
Nr.

Straipsniai

Eur

tikslumo

301333

327823

6

4521
3739

6186
4324

4

292823
279627

317962
297509

4

13196

20453

skirtas parduoti

PER VIENUS METUS GAUTINOS
Pirkėj Ų skolos
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gauti nos sumos

782
SUMOS

TRUMPALAIKĖS
INVESTICIJOS
Įmon&grupės
įmonių akcijos
Kitos investiciios
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR
SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO

2

1862

-

-

3989

3675

510652

552503

NUOSAVAS
D.
1.
1.1.

KAPITALAS

IR [SIPAREIGOJIMAI

NUOSA
V AS KAPITALAS
KAPITALAS
Įstatinis iE_asirašytasis)

1.2.
1.3.
2.
3.

PERKAINOJIMO

4.
4.1.

REZERVAI

kapitalas

5.
5.1.

NEPASKIRSTYTASIS
PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

5.2.

Ankstesnių

E.

DOTACIJOS,

F.

ATIDĖJINIAI

(rezervinis)

3.

Kiti atidęjiniai
MOKĖTINOS

SUMOS

Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams

IR KITI

27563
(119815)

1107
(120922)

3

Asocijuotosioms

1.8.

Kitos

įmonėms

mokėtinos

sumos ir ilgalaikiai

397998

31858

60820

31858

60820

METUS

296726

337178

4

43681

43910

4
4

70029
128294

53055
188861

sumos

MOKĖTINOS

SUMOS IR KITI

2.2.
2.3.
2.4.

Gauti avansai
Skolos tiekėjams

2.5.

Pagal vekselius ir čekius mokėti nos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėti nos sumos

2.7.

Asocijuotosioms

2.8.
2.9.

Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2.10.

Kitos mokėtinos

įmonėms

mokėti nos sumos

sumos ir trumpalaikiai

SUKAUPTOS

SĄNAUDOS

ARPJŲ

įsipareigojimai

KAPITALO

5869

4

24764

17713

24089

33639

IR ATEINANČIŲ

IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

IŠ VISO

o--@?r )'--~

Direktorius

finansininkė
(buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą
..
asmens pareigų pavadinimas)

4

PAJAMOS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

buhalterio

328584

įs_jQ_areįgQjimai

TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms

NUOSAVO

-

ir čekius mokėti nos sumos

mokėtinos

PER VIENUS

-

4

Įmonių grupės įmonėms mokėti nos sumos

Vyr.

22
(119815)

ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagal vekselius

(vyriausiojo

22
(92252)

SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI

1.5.

LAIKOT

2798

3

1.6.
1.7.

H.

2820

2798

atidėjiniai

PO VIENŲ METŲ MOKĖTJNOS
ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniaijsį2._areigQj imai

1.2.
1.3.
1.4.

2.6.

2820

J

SUBSIDIJOS

Pensijų ir_Q_anašių įslgareigoj_imų
Mokesčių atidėjiniai

2.1.

kapitalas

metų pelnas (nuostoliai)

2.

2.

271500
271500

REZERVAS

4.2.
4.3.

1.1.

3

(-)

Privalomasis rezervas arba atsargos
Savoms akcijoms įs~
Kiti rezervai

G.
I.

154505

271500
271500

arba_Q_agrindinis kapitalas

Pasirašytas is neapmokėtas
Savos akc!įos, pajai H
AKCIJŲ PRIEDAI

I.

182068

kito

»:
r:

510652
Rimantas

552503
Adomauskas

(vardas ir pavardė)

Algimanta
(vardas ir pavardė)

lablonskienė

Pelno (nuostolių)

UAB "Kupiškio komunalininkas",

ataskaitos forma

į. k. 164702526

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kupiškis, Energetikų

g. 4, duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo

žyma)

2016 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2017.01.1

I. Nr. 8/4

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01.-2016.12.31.

eurais
Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

1.

Pardavimo pajamos

1124791

1151724

2.

Pardavimo savikaina

939941

960543

3.

Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

4.

184850

191181

5.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Pardavimo sąnaudos

6.
7.

Bendrosios ir administracinės
Kitos veiklos rezultatai

140671

180792

8.

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

9.
10.
11.
12.
13.

sąnaudos

14. Pelno mokestis
15.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(1532)

(1411)

(8415)

(5029)

34232
6669

3949
2842
1107

27563

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.

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)
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UAB" Kupiškio komunalininkas"
Į. k. 164702526, Kupiškis, Energetikų g. 4

AIŠKINAMASIS

RAŠTAS

2017 m. vasario 01 d. Nr. IS 04-35

UAB "Kupiškio komunalininkas"

įregistruota 1995 m. birželio 29 d. Bendrovė vykdo šią

ūkinę veiklą:

1. Nešvaraus nutekamojo vandens, atliekų ir šiukšlių doroj imas, sanitarine ir panaši veikla.
2. Krovinių vežimas keliais.

3. Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatacija.
4.

Bendrosios paskirties komunalinio ūkio objektų priežiūra ir remontas.

5. Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas, eksploatacija ir remontas.
6. Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas.
Didžiausia pajamų suma yra uždirbama teikiant paslaugas gyventojams. Bendrame uždirbarnų pajamų kiekyje pajamos iš gyventojų sudaro 41 %. Iš Kupiškio rajono savivaldybės administracijos užsakomų darbų yra 38 %. Bendrovė

2016 metais uždirbo 34232 eurus pelno. Tai buvo

pasiekta mažinant patiriamas sąnaudas.
Įstatinis kapitalas 2016 m. sausio 1 dienai buvo 271 500 eurų padalintas į 9375 paprastąsias
vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė 28,96 eurų. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise
priklauso Kupiškio rajono savivaldybei.
2016 m. gruodžio 31 d. UAB "Kupiškio komunalininkas"

įstatinis kapitalas buvo 271500

eurų. Kapitalas padalintas į 9375 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96
eurų.
2016 m. sausio 1 d. darbuotojų skaičius pagal sąrašą bendrovėje buvo - 70,2016 m. gruodžio 31 d. - 66.

Apskaitos politika
UAB "Kupiškio komunalininkas"

finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos

respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais

teisės aktais, verslo apskaitos standartais ir

UAB "Kupiškio komunalininkas" patvirtintomis metodikomis.
Finansinių atskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansinę atskaitomybę UAB "Kupiškio komunalininkas", buvo atsižvelgiama į veiklos

tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad UAB "Kupiškio komunalininkas"

artimiausioje ateityje ga-

lės tęsti savo veiklą.
Finansiniai metai UAB "Kupiškio komunalininkas" sutampa su kalendoriniais metais.

A.I.N ema terial usis tu rtas
Nematerialusis turtas bendrovėje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:
a) pagrįstai tikėtina, kad UAB "Kupiškio komunalininkas"

ateityje iš turto gaus ekonomi-

nės naudos;
b) turto įsigij imo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
c) UAB "Kupiškio komunalininkas" gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti, arba apriboti
teisę juo naudotis kitiems.
Plėtros išlaidomis UAB "Kupiškio komunalininkas" yra laikoma:
a) programinė įranga;
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.
Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
Nemateriaiaus turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo
jos buvo patirtos sąnaudoms.
Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo,
pripažįstamos sąnaudoms tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. Šios išlaidos yra:
a) plėtros darbai;
b) programinė įranga.

A.I1.Ilgalaikis

materialusis

turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus
šiuos pripažinimo kriterijus.
1. UAB "Kupiškio komunalininkas" ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus.
2. UAB "Kupiškio komunalininkas" pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.
3. UAB "Kupiškio komunalininkas " gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo ) savikainą.
4. Turto įsigijimo (pasigaminimo ) savikaina yra ne mažesnė už minimalią- 290 eurų- bendrovės nustatytą ilgalaikio materialioj o turto savikainą
UAB "Kupiškio komunalininkas" ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:
A. Pastatai ir statiniai

B. Mašinos ir įrenginiai
C. Transporto priemonės
D. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.
UAB "Kupiškio komunalininkas"

ilgalaikis materialusis turtas, įsigijus ar pasigaminus re-

gistruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
Vėliau bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir perkainota
verte.
Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas
įsigijimo savikaina, finansinių atskaitų rinkinyje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėj imą.
UAB "Kupiškio komunalininkas" ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas:

Grupė

Būdas

Pastatai ir statiniai

Įsigijimo savikaina

Mašinos ir įrengimai

Įsigijimo savikaina

Transporto priemonės

Įsigijimo savikaina

Kita įranga, prietaisai, įrengimai ir įrenginiai

Įsigijimo savikaina

Bendrovės nusidėvėjimas turto grupėms skaičiuojamas taikant šiuos metodus:

Grupė

Nusidėvėjimo metodas

Pastatai ir statiniai

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Mašinos ir įrengimai

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Transporto priemonės

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Kita įranga, prietaisai, įrengimai ir įrenginiai

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Krovininiai automobiliai

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, po to kai turtas pradėtas eksploatuoti.
Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudoms kiekvieną atskaitinį laikotarpį.
Ilgalaikio materialioj o turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,
kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms, išskyrus tuos atvejus, kai jos pagal UAB "Kupiškio
komunalininkas" apskaitos politiką priskiriamos teikiamų paslaugų savikainai.
Ilgalaikio materialioj o turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikimo rezultato.

Jei ilgalaikio materialioj o turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė.
Kai UAB "Kupiškio kornunalininkas'' apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebe atitinka
turto pri skyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių arba jis perleidžiamas, šis turtas nurašomas.
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu
arba nuostoliu.

B.I.Atsargos
UAB "Kupiškio komunalininkas" apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę, įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, arba grynąja galima realizavimo
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma, pripažįstama to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai, veiklos sąnaudomis.
Atsargų nukainojimo atskaitymo, atliekamo dėl grynosios galimo realizavimo vertės, diegimo suma mažinama to laikotarpio, kurio metu buvo atstatytas vertės sumažėjimas, veiklos sąnaudos.
UAB "Kupiškio komunalininkas" taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas.
UAB "Kupiškio komunalininkas" apskaitoje taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas.

B.II. Gautinos sumos
Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos UAB"

Kupiškio komunalininkas" balanse paro-

domos tikrąja verte, t. y. atėmus įvertintas abejotinas sumas.
Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio
laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

C.Nuosavas kapitalas
Cd.Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominali vertė.
Pasirašytasis įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį.

C.III. Rezervai
Kiti rezervai sudaromi tik UAB "Kupiškio komunalininkas" įstatų nustatyta tvarka.

Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti rezervus, apskaitoje registruojamas
rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.

C.IV.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nepaskirstytieji

nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) regist-

ruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą, mažinant įstatinį kapitalą.

Pelno paskirstymas
Pelno paskirstymas UAB "Kupiškio komunalininkas"
savininkai priima sprendimą, pelną paskirstyti

apskaitoje registruojamas tada, kai

neatsižvelgiant

į tai, kada jis buvo uždirbtas.

Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Premijų išmokėjimas pagal UAB "Kupiškio komunalininkas" apskaitos politiką pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.
Uždirbtas pelnas jau padengia mokestinį nuostolį todėl nuo apmokestinamojo pelno skaičiuojamas pelno mokestis.

Įsipareigojimai
Įsipareigojimai pripažįstami UAB "Kupiškio komunalininkas"

apskaitoje ir atvaizduojami

balanse, kai bendrovė įgyja prievoles, kurios turėtų būti įvykdytos.
Įsipareigojimai įvertinami savikaina.
Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.

Pajamos
Pajamos UAB "Kupiškio komunalininkas" pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu,
t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamomis laikomos tik bendrovės ekonominės naudos
padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės
vertės mokestis, kadangi tai nėra bendrovės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.
Paslaugos laikomos atliktomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos.
Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti įvertintas, ar ne, UAB "Kupiškio komunalininkas" pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti
tiksliai vertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
1. Pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

2.

Sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai vertintas.

3. Tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda.

Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama
suma lygi išlaidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripažįstamas.

Sąnaudos
Sąnaudos UAB "Kupiškio komunalininkas" pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Paslaugų teikimo sąnaudos UAB "Kupiškio kornunalininkas" pripažįstamos registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinių atskaitų rinkinyje tą patį
ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas.
Atostogų rezervą 2016 metų pabaigoje suformavome. Jame sukaupėme 7046 eurų.
UAB "Kupiškio komunalininkas" ataskaitinio

laikotarpio veiklos sąnaudomis priskiriamos

per laikotarpį išmokėtos įvairios premijos, tantjemos.
Kitos veiklos sąnaudos, tai sąnaudos, susijusios su netipine bendrovės veikla. laidojimo pašalpų skyrimas bendrovės darbuotojams, reprezentacinės

išlaidos, kalėdinių dovanėlių įsigijimas

bendrovės darbuotojų vaikams, lėšos, skirtos vainikams ir užuojautoms.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, tai bankų sumokėtos palūkanos už lėšas laikomas
jų sąskaitose. Sąnaudos - tai nurašytas debitorinis įsiskolinimas, savininkui leidus, delspinigiai,
mokami už ne laiku apmokėtas sąskaitas ar pavėluotus pravesti mokesčius

Valstybinei mokesčių

inspekcijai ir mokamos įmonės palūkanos bankams už ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas.
UAB "Kupiškio kornunalininkas" neapibrėžtų įsipareigojimų ir turto neturi.

Pobalansiniai ivykiai

Finansinių UAB" Kupiškio komunalininkas" atskaitų rinkinys koreguojamas, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintam finansinių atskaitų rinkinio duomenims.

Direktorius

Vyr. finansininkė

Rimantas Adomauskas

Algimanta Jablonskienė

