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AUDITO ATASKAITA
UAB "Mol6tq Svara"
akcininkams ir administracijai

t. IZANGi,NE DALTS

Mes, UAB ,,Analitika" auditoriai, atlikome UAB "Mol6tq Svara" (toliau tekste lmon6)
2021-12-31 balanso ir susijusiq pelno (nuostolio) ataskaitos, nuosavo kapitalo poky6iq ataskaitos,
pinigq srautq ataskaitos bei aiskinamojo rasto uZ laikotarpi nuo 2021-01-01 iki ZOZ|-12-31 auditq.

Sis finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, priimtais
taikyti Europos Sqjungoje bei Lietuvos Respublikos teis€s aktais, reglamentuojan6iais buhalterinq
apskaitq ir finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymq. U2 5j finansiniq ataskaitq rinkinj ir metinj prane5imq
yra atsakinga imon€s vadovyb6. M0sq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareiksti savo nuomong apie
Sias finansines ataskaitas ir ivertinti, ar metiniame prane5ime pateikti duomenys atitinka finansiniq
ataskaitq rinkinio duomenis.

Mes perskait€me UAB "Mol6tq Svara" 2021 m. metini pranesimq (veiklos ataskaitq) su tikslu
pateikti savo nuomonq ddl pateiktos informacijos atitikimo Lietuvos Respublikos jstatymams bei
nustatyti, kad Sioje ataskaitoje, lyginant su metin6mis finansinemis ataskaitomis, n6ra reik5mingq
neatitikimq.

Mes pateikiame audito ataskaitq, kaip daff visos audito darbo apimties, ir apib1diname
atlikto audito rezultatus. Audito ataskaitos struktzra ir sudltis atitinka ZOlg-12-04 Lietuvos
auditoriq r0mq prezidiumo nutarimu Nr.l.tl-48 patvirtintus reikalavimus audito ataskaitai.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikSmingi dalykai, kuriuos pasteb6jome audito metu, ir
aptariami audito metu nustatyti imon€s valdymui ar prie2i0rai svarbgs dalykai. planuojant ir aliekant
finansiniq ataskaitq rinkinio auditq n€ra siekiama nustatyti visus jmon6s valdymui ar prieZiUrai svarbius
dalykus ir tod6l audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Auditoriq duomenys

Audito imonEs pavadinimas UAB "Analitika". lmon€s kodas 3014g2g03. lregistravimo data
2007 m. gruodZio 18 d. lmon6 vykdo audito praktikq nuo 2014 m. Audito lmon6s pa2ym€jimas
Nr. 001427

Buveinds adresas: J. Galvydiio g. 3-110, LT-09236 Vilnius.

Telefonas: +370 (5) 233 5656; +370 698 30624.

Elektroninis paStas: info@analitika.eu.

Audito imon6s veiklos civilin€ atsakomybd yra apdrausta.

UAB ,,Analitika" banko rekvizitai: a/s LT45 7044 0600 0627 2666,48 SEB bankas.
UAB,,Analitika" direktorius: auditorius Danius StraZinskas.
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Pareigos Vardas, pavard$ Atestatai Ko ntakti n 6 i nform ac i i a
Atsakingas
auditorius

Danius
Stra2inskas

Auditoriaus pa2ymdjimas
Nr.000496

Telefonas: +370 (699) 24258
el. paStas: info@analitika.eu

Auditoriaus
paddjdjas

Vladimir
Davydov

lra5ytas i LAR auditoriq padejejq
sqraSq.

Telefonas: +370 (5) 2335656,
+370 (698) 30624

el. pa5tas: info@analitika.eu
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Audito darbo grupes sud6tis

II. NEPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teisds aktLl nustatytq auditq atliekantis auditorius, audito jmon6 ir
partneriai, aukStesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teis€s aktq nustatytq auditq, nepriklausomi
nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos i5leistq ,,Buhalteriq profesionalLl

etikos kodeksq" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito

istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laik€si kitq etikos reikalavimq,
susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV kodeksu.

III, AUDITO APIMTIS IR LAI'<AS

UAB ,,Analitika" auditoriai atliko lmon6s flnansiniq ataskaitq rinkinio auditq remiantis
tarptautiniais audito standartais (toliau - Standartai), kuriuos nustato Tarptautin6 buhalteriq federacija.
Sie Standartai reikalauja, kad mes laikytum€m€s profesinds etikos reikalavimq ir planuotume bei
atliktume auditq taip, kad gautume pakankamq uZtikrinimq apie tai, ar finansin€se ataskaitose n6ra
reik5mingq iSkraipymq.

Auditoriai parei5k6, kad buvo atlikti audito imon€s, auditoriq ir auditoriq padejejq teisiq alikti
auditq apribojimq testai. Auditoriai konstatuoja, kad audito imon€, auditoriai ir auditoriq padejejai
neturdjo teisiq atlikti auditq apribojimq (LR Audito jstatymas, Auditoriq profesin€s etikos kodeksas).
Auditas yra atliktas remiantis pagrindiniais auditoriq veiklos principais, kurie yra : nepriklausomumas;
sq2iningumas ir objektyvumas; profesin€ kompetencija; konfidencialumas; atsakomyb6 visuomenei.

Auditoriq nepriklausomumui ir objektyvumui nebuvo daroma jtaka, jq kvalifikacija yta
pakankama audito paslaugq teikimo sutarties sqlygL{ tinkamam vykdymui.

Audito pradZia: 2021 m. tapkridio 25 d.

Audito pabaiga: 2022m. kovo 1S d.

IV, AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Si audito ataskaita skiriama i5skirtinai lmon6s naudojimui ir negali briti naudojama kitiems
tikslams. Si ataskaita negali bUti pateikta jokiai tre6iai Saliai be isankstinio ra5ytinio UAB ,,Analitika.
sutikimo, iSskyrus Lietuvos Respublikos istatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos
pateikimo atvejus.
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V, AUDITO ATLIKMO METODIKA

Atliekamo audito tikslas yra deramai isitikinti, ar finansinilse ataskaitose n6ra
rei kim i n g q i nform acij os i Skrai pym q :

1) ivertinti, ar finansinds ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais tikrai ir teisingai parodo

finansing bUklg, veiklos rezultatus ir pinigq srautus;

2) ivertinti, ar finansin€s ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojan6ius teis6s
aktus, reglamentuojandius buhaltering apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq, taip pat kitus
teisds aktus;

3) ivertinti, ar administracijos vadovo parengtame metiniame prane5ime (veiklos ataskaitoje)
pateikti duomenys atitinka finansiniq ataskaitq duomenis.

I mon 6s ad m i n istracij a yra atsaki n g a :

1) uZ tinkamq apskaitos politikos parengimq ir vykdymq;

2) u2 tinkamq vidinds kontrolds sistemos organizavimq, kad bUtq uZkirstas kelias apgaulei,
klaidoms ir jstatymq bei kitq norminiq aktq paZeidimams;

3) u2 finansines ataskaitas bei tinkamq apskaitos jraSq, pakankamai tiksliai bet kokiu laikotarpiu
atskleidZian6iq finansinq b0klq, tvarkymq, jq tikslumq, isbaigtumq bei pagrjstumq.

Auditori us yra atsaki ngas:

1) uZ audito planavimq taip, kad butq pakankamos galimybds pasteb6ti reikSmingus finansiniq
ataskaitq ir apskaitos ira5q iSkraipymus, (tarp jq bet kokius reiksmingus informacijos
i5kraipymus, susidariusius dol apgaulOs, klaidq ar istatymq bei kitq norminiq aktq paZeidimq)
audito atlikimo metu b0tq i5ai5kinti esminiai netikslumaifinansin6je atskaitomyb€je;

2) uZ audito darbq planavimq ir atlikimq prisilaikant profesinio skepticizmo principo;
3) u2 patikrintq finansiniq ataskaitq teisingumq racionalaus pakankamumo ribose.

Audito veiksmq suddfils ir vykdymas

Audito metu buvo atliktos finansiniq ataskaitq sumas ir atskleidimus pagrindzian6iq irodymq
gavimo procedUros. Pasirinktos procedUros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, jskaitant
finansiniq ataskaitq reikSmingo iskraipymo rizikos d€l apgaul6s ar d6l klaidos, ivertinimq. lvertindamas
Siq rizikq, auditorius atsiZvelgia i imonOs vidaus kontroles sistemq, kuri yra svarbi jmon6s finansiniq
ataskaitq sudarymui ir teisingam jq pateikimui, kad gal€tq parinkti esamomis aplinkyb€mis tinkamas
audito proced0ras, bet ne tam, kad pareik5tq nuomon? apie jmon€s vidaus kontrol6s sistemos
veiksmingumq. Audito metu taip pat buvo jvertintas taikytos apskaitos politikos tinkamumas,
vadovybds atliktq apskaitiniq ivertinimq pagrlstumas bei bendras finansiniq ataskaitq pateikimas.
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Vykdant auditq auditoriai atliko Zemiau i5vardintas procedDras.

1. lmonOs ir jos aplinkos, iskaitant apskaitos sistemq ir vidaus kontrolg, analize su tikslu ivertinti
reik5mingo finansiniq ataskaitq informacijos iSkraipymo rizikq. Auditoriai jvertino Zemiau

iSvardintus imon€s veiklos aspektus.

1) tmon€s verslo aplinkos ir veiklos speciflniai bruoZai.

2) lmon€s veiklos pobUdis.

3) lmonds veiklos, valdymo lygio ir susijusios verslo rizikos jvertinimas

4) Verslo operacijq ir reik5mingq jmonds Ukinei veiklai ir iSkraipymq rizikai ivykiq analiz€.

5) Susijusiq Saliq identifikavimas ir Ukiniq rySiq tarp jq analiz6.

6) Apskaitos ir kontrol6s funkcijq vykdandiq darbuotojq kvaliflkacijos jvertinimas.

7) lmonds apskaitos politikos jvertinimas, ar ji tinka verslui ir atitinka galiojandiq finansiniq

ataskaitq sudarymo tvarkq bei naudojamq apskaitos politikq atitinkamoje Ukio Sakoje.

8) lmon6s apskaitos informacinds ir kontrol6s sistemos ivertinimas.
2. Analitiniq patikrinimo procedUrq pasirinkimas ir vykdymas, jmon6s finansiniq ataskaitq analiz6,

veiklos ir finansiniq rezultatq vertinimas ir perZiUra.

3. Audito rizikos ivertinimas: igimtos (veiklos) rizikos veiksniq ivertinimas; kontrol6s rizikos
veiksniq ivertinimas; neaptikimo rizikos (audito patikimumo) lygio nustatymas.

4. Tiriamos audito tikslais imon6s 0kiniq ivykiq visumos apibr62imas, visumos stratiflkavimas,
atrankos apimties nustatymas, audito procedUrq pasirinkimas, audito plano sudarymas.

5. Tiriamos audito tikslais imties atranka, imties elementq testavimas, imties elementq testavimo
rezultatq vertinimas.

6. Finansinds informacijos patikrinimas: ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo,
dotacijq ir subsidijq, mok€tinq sumq ir jsipareigojimq, pajamq ir sqnaudq sriciq auditas.
Mokeseiq srities patikrinimas su tikslu jsitikinti, jog finansin€je atskaitomyb6je n€ra reikSmingq
klaidq d6l jmonOs mokesCiq apskaitos metodikos taikymo.

7. Finansiniq ataskaitq ivertinimas su tikslu nustatyti, ar finansinds ataskaitos visais reik5mingais
atZvilgiais tikrai ir teisingai parodo imonds finansinq bUklq, veiklos rezultatus bei pinigq srautus
ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojan6ius teises aktus, reglamentuojancius
buhaltering apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq.

8. Audito darbo dokumentq ir darbo rezultatq (auditoriaus i5vada, audito ataskaita, laiskas
vadovybei ir kiti dokumentai) parengimas ir iforminimas.

Mes tikime, kad atliktas audifas suteikia pakankamq pagrindq pareiksti mlsq nuomong
apie lmon{s metiniq finansiniq ataskaittl rinkin!.
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vt. AtlDtroRtAUsrSvADos MoDtFtKAVtMo pRtEZAsCttl ApRASyMAs
Auditoriaus iSvada nebuvo modifikuota. Auditorius nepriklausomo auditoriaus isvadoje pateikd

besqlyging nuomone.

Dalykq, kurie atskirai arba kartu padmus apribojo auditoriaus darbo apimtj, nebuvo.

Nesutarimq su lmon6s vadovybe, kurie atskirai arba kartu paemus yra reik5mingi finansin€ms
ataskaitoms ar tur€jo itakos auditoriaus isvadai, nebuvo.

Auditoiaus nuomon€

Mfistl nuomone, priddtos finansinds ataskaitos visais reiksmingais atZvilgiais teisingai
pateikia lmonfls 2021 m. gruod1io 31 d. finansing paddt! ir tq dienq pasibaigusiq metq
finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagat verslo apskaitos standartus, priimtus
taikyti Europos Sqjungoje.

VII. F'AIAA/S//VES ATASKAITOS 
'R 

PAS'OIYMAI JII TOBULINIMUI

lmonos apskaitos politika ir finansiniq ataskaitq sudarymo tvarka pagrjsta Lietuvos
Respublikoje buhalterinq apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq reglamentuojaneiais teis6s aktais,
Verslo apskaitos standartais (VAS) bei bendrais apskaitos principais, darant prielaidq, kad lmongs
veiklos laikotarpis yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

Visos audituojamo laikotarpio Ukinds operacijos nurodytos apskaitoje. Apskaitos duomenys
tinkamai klasifikuojami pagal sandoriq turinj ir apskaitomi Siai klasifikacijai skirtose sqskaitose.

Audito metu gavome vadovybds patvirtinimus d6l atsakomybes uZ finansiniq ataskaitq
paruoSimq, ddlfinansiniq dokumentq ir su jais susijusiq duomenq pateikimo pilnumq.

Mes buvome itikinti, kad nebuvo jokiq vadovq ar darbuotojq paZeidimq, kurie gal6tq tur6ti
reik5mingq poveikj finansin6ms ataskaitoms.

Taip pat nebuvo pranesimq i5 valdZios institucijq ir akcininkq d6l neatitikimq ar trukumq lmones
finansinds atskaitomybds praktikoje, galin6iq turdti poveikjflnansin6ms ataskaitoms.

Mes nepastebdjome vadovybds reik5mingq klaidq, kurios dayrl ltakq finansin€ms
ataskaitoms. lmon6s vadovybd laiku pateik€ bEtinq informacijq ir dokumentus, reikalingus auditui
atlikti. l5samiai atsak€ j visus pateiktus klausimus.

Audito metu nebuvo siulyta atlikti reiksmingq finansiniq ataskaitq koregavimq ir pateikta
pastabq.

vttt. METtNto PRANESIM? ATtrtKMo FtNANstNEMs ATAsKAtroMs lvERTtNtMAs

Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta lmon€s metiniame praneSime, ta6iau ji neapima
finansiniq ataskaitq ir mUsq auditoriaus iSvados apie jas. Vadovybe yra atsakin ga u1kitos informacijos
pateikimq.

Musq nuomon€ apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos u2tikrinimo isvados apie jq.
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Atliekant finansiniq ataskaitq auditq, mUsq atsakomybd yra perskaityti kitq informacijq ir
apsvarstyti, at yta reikSmingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansindse ataskaitose, arba mrisq
Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi aliktu
darbu pastebime reik5mingq kitos informacijos iSkraipymq, mes turime atskleisti Sjfaktq. Mes neturime
su tuo susijusiq pastebdjimq.

lmon6s metinis praneSimas (veiklos ataskaita) atitinka Lietuvos Respublikos teises aktams.

IX. VIDAUS KONTROLE

Veiklos pob[dis
Audito metu nustatyta, kad lmonds vykdoma veikla yra suderinta su LR jstatymais. Vykdoma

veikla, pobEdis ir aplinka vertinama kaip atitinkanti normalios Ukinds veiklos rizikos kriterijus.

I mon 6s vald ymo o rg anizavi m as

Administracijos vadovas organizuoja imonds veiklq ir veikia jmon€s vardu esant santykiams su
kitais asmenimis: sudaro sandorius, priima darbuotojus i darbq, nustato darbuotojq teises ir pareigas,
darbo apmokejimo sistemas ir normatyvus. lmonds valdymo pagrindq sudaro darbuotojq funkcijq ir
atsakomybds paskirstymas, kuri nustato lmonos valdymo struktUra, vidaus darbo tvarkos taisykl€s,
administracijos darbo reglamentas, darbuotojq pareiginiai nuostatai ir kiti lmones reglamentais. Su
materialiai atsakingais asmenimis yra sudarytos visiSkos materialin6s atsakomyb6s sutartys.
sudarytas darbuotoiq, turin6iq teisq pasirasyti apskaitos dokumentus, sqraSas.

lmones valdymo organizavimas ir valdymo personalo kvalifikacija yra pakankama jmon6s
tinkamam funkcijq vykdymui, apskaitos ir kontroles sistemos funkcionavimui uZtikrinti.

Apskaitos ir kontrolis sisfema

lmon6s apskaitos informacin6 sistema apima bUdus ir ira5us, kurie: nustato ir registruoja visas
teisetas ukines operacijas; laiku ir pakankamai issamiai apibUdina ukines operacijas, kas leidZia
tinkamai grupuoti ukines operacijas finansinese ataskaitose; ismatuoja ukiniq operacijq vertq tokiu
budu, kuris leidZia uZregistruoti jq tikrqiq piniging vertq finansin6se atskaitose; nustato, kada ivyko
Ukinds operacijos, kad 0kin€s operacijos bEtq priskiriamos teisingam ataskaitiniam laikotarpiui;
tinkamai atvaizduoja Ekines operacijas ir susijusius atskleidimus finansin6se atskaitose.

lmon€, tvarkydama buhalterinq apskaitq ir sudarydama finansines atskaitas, vadovaujasi siais
bendraisiais apskaitos principais: imon€s principu, veiklos tgstinumo principu, periodiskumo principu,
pastovumo principu, piniginio mato principu, kaupimo principu, palyginimo principu, atsargumo
principu, neutralumo principu, turinio svarbos principu. lmones buhalterin€ apskaita tvarkoma ir
finansind atskaitomyb€ sudaroma remiantis LR Buhalterin€s apskaitos lstatymu, LR lmoniq finansines
atskaitomyb€s istatymu, Verslo apskaitos standartais, LR Vyriausybes nutarimais, vadovaujandiq
institucijq nurodymais ir lmon6s apskaitos politika.

lmonos vidaus kontrol€s sistemq sudaro: kontrol6s funkcijq paskirstymas ir reglamentavimas,
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kontrolds veiksmq ir procedOrq organizavimas, buhalterinOs apskaitos ir kontrol€s informacin6
sistema, kontrolds steb6sena. lmonds apskaitos ir vidaus kontrol€s sistema yra pakankamo lygio.

Meti n 6 i nvento rizacij a

llgalaikio turto, atsargq, piniginiq l€Sq, debitorinio ir kreditorinio jsiskolinimo inventorizacija yra

pagrindind lmon6s kontrol€s sistemos procedUra. lmonds direktoriaus jsakymu buvo atlikta metin6

inventorizacija pagalturto grupes. lnventorizacijos rezultatq audito metu nebuvo pasteb6ta neatitikimq,
kurie sudafiq pagrindq reik5mingiems koregavimams.

lSvada

Atliekant finansinds atskaitomyb6s auditq tyrdme tik tuos lmonds aplinkos, veiklos, valdymo,

apskaitos ir vidaus kontrolds dalykus, kurie yra svarbUs finansin6s atskaitomybes tvirtinimams.

Audito rizikq sudaro:

o lmon€s igimta (veiklos) rizika, kad ddl verslo aplinkos ir veiklos organizavimo ypatumq, gkiniq

operacijq atvaizdavimo dokumentuose ir apskaitos registruose yra reik5mingq informacijos
i5kraipymq, o finansin6se ataskaitose yra reik5mingq klaidq;

o lmon€s kontrol€s rizika, kad klaidos nebus laiku pasteb€tos ar pataisytos apskaitos ir vidaus
kontrol6s sistemoje.

Audito metu nustatfime, kad lmon*s vidaus kontrolils sisfema uZtikrina priimtino tygio
audito rizikq:

o lmonfls igimta (veiklos) rizika veftinama kaip priimtina;
o lmonis kontrolis rizika veftinama kaip priimtina.

x. PASTEBEJIMAI DEL sPEctFtNtq RHKALAvtMtl, NusrAT:rz:tl ATsKtRUosE rE sEs
AKTUOSE, LAIKYMOSI

specifiniq reikalavimq, nustatytq atskiruose teisds aktuose, n6ra.

xt. KTt IMONES VALDYMU\SVARB0S DALYKA\

N€ra.

xtt. Ktrl FINANSINIA ATASKA\TLI AUDtro surARTyJE N|nMATWI DALyt<At

NOra.
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