
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2021 METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2022 m.                      d. Nr. AV-
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 ir
12 punktais, 38 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 39 straipsnio 4 dalimi, 58 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“, Pakruojo
rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl akcinių ir uždarųjų
akcinių  bendrovių  akcijų  perdavimo  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriui
valdyti,  naudoti  ir  disponuoti  jomis  patikėjimo  teise”  ir  atsižvelgdama  į  Uždarosios  akcinės
bendrovės „Pakruojo šiluma” 2022 m. kovo 31 d. raštą Nr. S-45 „Dėl metinio finansinių ataskaitų
rinkinio patvirtinimo“:

1.  T v i r t i n u  Uždarosios  akcinės  bendrovės  „Pakruojo  šiluma“  2021  metų  finansinių
ataskaitų rinkinį (pridedama).

2.  P  a  s  k  i  r  s  t  a  u  Uždarosios  akcinės  bendrovės  „Pakruojo  šiluma“  pelną
(nuostolius):

2.1.  ankstesnių  finansinių  metų  nepaskirstytasis  pelnas  (nuostoliai)  ataskaitinių  finansinių
metų pabaigoje – (-82 239) Eur; 

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) –  1 044 Eur; 
2.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

– 0 Eur;
2.4. pervedimai iš rezervų – 0 Eur;
2.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – 0 Eur;  
2.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – (-81 195) Eur; 
2.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0 Eur;  
2.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Eur; 
2.9. pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti – 0 Eur; 
2.10. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 Eur;
2.11. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 0 Eur;
2.12. pelno dalis,  paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos

nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 0 Eur;
2.13. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į

kitus finansinius metus – (-81 195) Eur. 
Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos

įstatymo  nustatyta  tvarka  Regionų  apygardos  administraciniam  teismui  (RAAT).  Skundas
(prašymas,  pareiškimas)  gali  būti  paduodamas  RAAT  Kauno  (A.  Mickevičiaus  g.  8A,  44312
Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo
individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.



  Administracijos direktorė                          Ilona Gelažnikienė
PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m.                                  d. įsakymu Nr. AV-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2021 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“, kodas 167909640, adresas: Saulėtekio g. 34,
LT-83133 Pakruojis,  tel.  (8  421)  61 139/61 458,  el.  p.  pakruojo.siluma@gmail.com. Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
1. 2021 m. gruodžio 31 d. balansas, 2 lapai.
2. 2021 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita, 1 lapas.
3. 2021 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita, 2 lapai.
4. 2021 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, 2 lapai.
5. Pelno paskirstymo projektas, 1 lapas.
6. Aiškinamasis raštas, 19 lapų.
7. UAB „Pakruojo šiluma“ 2021 m. metinis pranešimas, 4 lapai;
8. Auditoriaus išvados kopija, 3 lapai.
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Audito uZsakovas: UAB ,,Pakruojo Siluma"
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N EPRI KLAU SO MO AU DITO RI AU S I SVADA
TIAB "PAKRUOJO SIIIJMA"
AKCI N I N KAMS'R VADOVYBEI

Nuomond

Mes atlikome UAB "Pakruojo Siluma" (toliau - lmon6s) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2021 m. gruodZio 31 d. balansas ir tq dienq pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita, nuosavo
kapitalo poky6iq ataskaita, pinigq srautq ataskaita ir ai5kinamasis ra5tas, iskaitant reik5mingq
apskaitos metodq santraukq, auditq.

MAsq nuomone, priddtos finansinds ataskaitos visais reikimingais atZvilgiais teisingai
pateikia lmonfls 2021 m. gruodZio 31 d. finansing pad{ti ir tq dienq pasibaigusiq metq
finansinius veiklos rezultatus ir pinigtl srautus pagal verslo apskaitos standartus, priimtus
taikyti Eu ropos SEjungoje.

Paq ri n d as n uo mon ei parei kiti
Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M0sq atsakomybe pagal

Siuos standartus i5samiai apib0dinta Sios i$vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomyb€ uZ finansiniq
ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo lmonds pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq
valdybos iSleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos
Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos
Respublikoje. Mes taip pat laikomds kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito
istatymu ir TBESV kodeksu, Mes tikime, kad m0sq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami
mrisq nuomonei pagristi.

Kita informaciia

Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta lmon€s metiniame praneSime, tadiau ji neapima
finansiniq ataskaitq ir mUsq auditoriaus iSvados apie jas. Vadovybd yra atsakinga uZ kitos informacijos
pateikimq.

MUsq nuomond apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos u2tikrinimo i5vados apie jq, i5skyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansiniq ataskaitq auditq, mUsq atsakomybd yra perskaityti kitq informacijq ir
apsvarstyti, at yra reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansin6se ataskaitose, arba mUsq
2inioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu
darbu pastebime reik5mingq kitos informacijos iSkraipymq, mes turime atskleisti Sjfaktq. Mes neturime
su tuo susijusiq pastebejimq.

Mes taip pat privalome jvertinti, ar lmonds metiniame prane5ime pateikta finansind informacija
atitinka tq padiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar metinis praneSimas buvo parengtas
laikantis taikomq teisiniq reikalavimq. MUsq nuomone, pagrista finansiniq ataskaitq audito metu atliktu
darbu, visais reik5mingais atZvilgiais:

lmon6s metiniame prane5ime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq pa6iq finansiniq metq finansiniq
ataskaitq duomenis; ir
lmon6s metinis prane5imas buvo parengtas laikantis LR jmoniq finansin6s atskaitomyb6s jstatymo
reikalavimq.
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Vadovvbis ir uZ valdvma atsakinqu asmenu atsakomvb| ui finansines ataskaitas

Vadovyb6 yra atsakinga u2 Siq finansiniq ataskaitq parengimq ir teisingq pateikimq pagal
verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sqlungoje ir tokiq vidaus kontrolq, kokia,
vadovybds nuomone, yra b0tina finansin€ms ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq d€l
apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovyb€ privalo ivertinti lmonds geb€jimq tqsti veiklq ir
atskleisti (ei b0tina) dalykus, susijusius su veiklos tqstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, iSskyrus tuos atvejus, kai vadovyb€ ketina likviduoti lmong ar nutraukti veiklq arba neturi kitq
realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZiUr€ti lmon6s finansiniq ataskaitq rengimo procesE.

Auditoriaus atsakomvbd uZ finansiniu ataskaitu audita

MUsq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq ddl to, ar finansin€s ataskaitos kaip visuma n€ra
reik5mingai iSkraipytos ddl apgaulds ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vadq, kurioje pateikiama mUsq
nuomon€. Pakankamas u2tikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSmingq
iSkraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal TAS. l5kraipymai,
kurie gali atsirasti d6l apgaulOs ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali turdti didelOs itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansindmis ataskaitomis.

Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu pridmdme profesinius sprendimus ir laik€mes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
. Nustatdme ir jvertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo ddl apgaul€s arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedriras kaip atsakq i tokiq rizikq ir surinkome pakankamq tinkamq
audito irodymq mUsq nuomonei pagrjsti. Reik5mingo i5kraipymo d6l apgaul€s neaptikimo rizika yra
didesn€ nei reikSmingo i5kraipymo d€l klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali bEti sukdiavimas,
klastojimas, ty6inis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad gal€tume suplanuoti konkreeiomis
aplinkyb€mis tinkamas audito proced0ras, o ne tam, kad gal€tume pareik5ti nuomone apie lmones
vidaus kontrol6s veiksmingumq.
. lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybds atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.
. Padar€me i5vadq d6l taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir d6l to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar sqlygomis susijgs reikSmingas
neapibrdZtumas, d€l kurio gali kilti reiksmingq abejoniq d6l lmonds gebdjimo tqsti veiklq. Jeigu
padarome i5vadq, kad toks reik5mingas neapibr6Ztumas egzistuoja, auditoriaus isvadoje privalome
atkreipti ddmesj j susijusius atskleidimus finansin€se ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M0sq i5vados pagristos audito jrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Taeiau, b0simi jvykiai ar sqlygos gali lemti, kad lmon6
negal€s toliau tgsti savo veiklos.. lvertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, strukt0rq ir turini, jskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansin€se ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti u2 valdymq atsakingus asmenis apie audito
apimti ir atlikimo laikq bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontrol€s
trUkumus, kuriuos gal6jome nustatyti audito metu.

Auditori u s D an i u s StraZi n skas
2022 m. kovo 15 d.
Konstitucijos pr. 12-202, LT-09308 Vilnius
Auditoriaus paZymdjimo Nr. 000496
UAB,,Analitika"
Audito imonds paZymejimo Nr. 001427
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