
(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
2021 m. __________mėn.  ___ d.
protokolu Nr. ___

        2021 m. vasario 25 d. Nr. 4

   (ataskaitinis laikotarpis)

A.  4 260 487  4 462 386
1. 3.1.  5 800  2 151
 1.1.
 1.2.
 1.3.  5 800  2 151
 1.4.
 1.5.
 1.6.
2. 3.2.  4 253 617  4 459 165
 2.1.
 2.2.  2 647 162  2 773 226
 2.3.  1 536 845  1 634 132
 2.4.  16 085  19 609
 2.5.  30 097  32 198
 2.6.  -  -
  2.6.1.
  2.6.2.
 2.7.  23 428
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.  1 174 405  1 106 044
1. 3.4.  71 469  63 948
 1.1.  54 888  44 422
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
 1.6.  -
 1.7. 3.5.  16 581  19 526
2.  347 952  338 139
 2.1. 3.6.  323 877  303 997
 2.2.
 2.3.

 2.4. 3.7.  24 075  34 142
3.  -  -
 3.1.
 3.2.
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 3.8.  754 984  703 957
C.

3.5.
 6 052  4 552

 5 440 944  5 572 982TURTO IŠ VISO

Kitos investicijos 

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS

TRUMPALAIKIS TURTAS

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 

Biologinis turtas
Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Įmonių grupės įmonių akcijos

Kitos gautinos sumos 

Žemė

TURTAS

Paskolos asocijuotosioms įmonėms 
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 

Pastatai 

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Asocijuotųjų įmonių skolos

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

Įmonių grupės įmonių skolos 

Sumokėti avansai 
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

UAB "Kaišiadorių šiluma" 158996646

J. Basanavičiaus 42, 56135 Kaišiadorys, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras

(ataskaitos sudarymo data)

ATSARGOS

Straipsniai

NEMATERIALUSIS TURTAS

2020.01.01-2020.12.31

Eil. Nr.

Kitas turtas
Biologinis turtas

2020M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

Prestižas

FINANSINIS TURTAS

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 

Pirkėjų skolos 

Paskolos įmonių grupės įmonėms

Po vienų metų gautinos sumos 
Kitas finansinis turtas

Balanso forma

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta 

Žemė
Investicinis turtas

Plėtros darbai

ILGALAIKIS TURTAS

Sumokėti avansai

Eurais

Kitas nematerialusis turtas

Programinė įranga

Pastatai ir statiniai

MATERIALUSIS TURTAS

Mašinos ir įranga

Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) 

Produkcija

Įmonių grupės įmonių akcijos

Transporto priemonės

Ilgalaikės investicijos

Asocijuotųjų įmonių akcijos

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai







Tiesioginiu būdu sudaromos 

               ataskaitos forma

                                                  (įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

PATVIRTINTA

UAB "Kaišiadorių šiluma"

visuotinio akcininkų susirinkimo

2021 m. _________mėn. ___ d.

protokolu Nr. ___

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)        2344206           3170512 

1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų        2055112           2453421 

1.1.2. Kitos įplaukos          289094             717091 

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos       (1927054)         (2252156)

1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)       (1031583)         (1405376)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais         (792304)           (738815)

1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai         (103167)           (107965)

1.2.4. Kitos išmokos

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai          417152             918356 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas         (156257)           (805906)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas

2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

2.5. Paskolų suteikimas

2.6. Paskolų susigrąžinimas

2.7. Gauti dividendai, palūkanos

2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai         (156257)           (805906)

Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių šiluma", 158996646

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 m. vasario 25 d. Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

(Eurais)

(ataskaitos tikslumo lygis ir 

valiuta)

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

2020.01.01-2020.12.31

 J. Basanavičiaus g. 42, 56135 Kaišiadorys, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
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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 2020 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 

2020 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. 

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: 
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 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.  

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. 

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.  




