
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

PATVIRTINTA

UAB "Kaišiadorių šiluma"

visuotinio akcininkų susirinkimo

2019 m. balandžio ___ d.

protokolu Nr. ___

        2019 m. vasario 11 d. Nr. 1

   (ataskaitinis laikotarpis)

A.  4 230 250  3 342 035
1. 3.1.  560  1 118
 1.1.
 1.2.
 1.3.  560  1 118
 1.4.
 1.5.
 1.6.
2. 3.2.  4 228 620  3 339 847
 2.1.
 2.2.  1 144 332  1 258 509
 2.3.  1 759 063  1 951 059
 2.4.  25 529  31 652
 2.5.  33 436  38 576
 2.6.  -
  2.6.1.
  2.6.2.
 2.7.  1 266 260  60 051
3. 3.3.  1 070  1 070
 3.1.
 3.2.
 3.3.
 3.4.
 3.5.
 3.6.
 3.7.  1 070  1 070
 3.8.
 3.9.
4.  -  -
 4.1.
 4.2.
 4.3.

B.  1 102 646  988 340
1. 3.4.  85 677  100 450
 1.1.  56 170  80 379
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
 1.6.
 1.7. 3.5.  29 507  20 071
2.  458 096  358 126
 2.1. 3.6.  422 655  343 085
 2.2.
 2.3.
 2.4. 3.7.  35 441  15 041

3.  -  -

Eurais

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

Įmonių grupės įmonių akcijos

Pastatai ir statiniai

Programinė įranga

Balanso forma

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta 

Žemė
Investicinis turtas

Plėtros darbai

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS

2018-01-01 2018-12-31

Eil. Nr.

Prestižas

Transporto priemonės

FINANSINIS TURTAS

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Sumokėti avansai 

MATERIALUSIS TURTAS

Mašinos ir įranga

Sumokėti avansai

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas

Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) 

Produkcija

Kitos gautinos sumos 

Paskolos įmonių grupės įmonėms

Po vienų metų gautinos sumos 
Kitas finansinis turtas

Ilgalaikės investicijos

Kitas turtas
Biologinis turtas

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 

Pirkėjų skolos 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Asocijuotųjų įmonių skolos

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

UAB "Kaišiadorių šiluma" 158996646

J. Basanavičiaus 42, 56135 Kaišiadorys

(ataskaitos sudarymo data)

ATSARGOS

Straipsniai

Žemė

TURTAS

Paskolos asocijuotosioms įmonėms 
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 

Biologinis turtas

Įmonių grupės įmonių skolos 

Pastatai 

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS

Asocijuotųjų įmonių akcijos
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ AKCININKAMS 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“  (toliau – Įmonės) finansinių 
ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) 
ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant 
reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia  Įmonės 
2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų 
srautus 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. 

Kiti dalykai  

Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas auditorius, kuris 2018 
m. kovo 15 d. apie minėtas finansines ataskaitas pareiškė sąlyginę nuomonę dėl atsargų nuvertinimo 
31 985,45 Eur suma. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms 
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą 
kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų 
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų 
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais 
reikšmingais atžvilgiais: 

 Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 
finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 
reikalavimų. 

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.  




