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2021 m. UAB „SENASIS TURGUS „  VEIKLOS REZULTATAMS PASIEKTI PRIEMONIŲ      

                                                        ĮGYVENDINIMAS 

 

 Bendrovės veiklos siekis-tapti labiau patrauklia, motyvuota ir veiksminga prekybininkų ir pirkėjų 

bendruomene bei prisidėti  prie Klaipėdos miesto ekonominio ir socialinio gyvenimo klestėjimo. 

Bendrovė savo veiklą  planuoja ir vykdo  vadovaujantis   3-jų metų ( 2021-2023 ) strateginės 

veiklos planu. 

 Bendrovė vadovaudamasi  Klaipėdos miesto savivaldybės( Savivaldybė)  tarybos 2011-11-24 

sprendimu Nr. T2-373 „Dėl savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų bendrovių 

strateginės veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos ir tvarkos“  įmonės steigėjui               

(Savivaldybės administracijos direktoriui) pateikia  pusmetines ir metines strateginės veiklos plano 

(SVP)  įgyvendinimo ataskaitas. 

Pirmasis strateginis tikslas- didinti nuolatinių prekybininkų skaičių. 

Antrasis strateginis tikslas – kurti naujas paslaugas. 

1 lentelė. Bendrovės  2021-2023 metų strateginės veiklos tikslai ir uždaviniai. 

Strateginės veiklos tikslai Uždaviniai strateginiams tikslams pasiekti 

 

 

 

 

1-asis strateginis tikslas-didinti nuolatinių 

prekybininkų skaičių  pagrindinėje turgavietėje bei 

prekybos aikštelėse prie Lėbartų kapinių 

 

A1. Parduoti bendrovės veikloje nenaudojamą NT     

( disponuojame 5 objektais). 

A2.* Suprojektuoti ir pastatyti naujus prekybos 

paviljonus( stogines) trijose prekybos aikštelėse prie 

Lėbartų kapinių. 

A3.* Atnaujinti ir komercijos veiklai pritaikyti 

prekybos paviljono rytinėje dalyje nusidėvėjusias ir 

nenaudojamas patalpas. 

A4.Atnaujinti pagrindinę mėsos šaldymo kamerą 

prekybos paviljone. 

A5. Naujų prekybos vietų ( plotų)  halėje įrengimas    

( stiklinių atitvarų  sumontavimas, papildomo 

apšvietimo įrengimas, kt.). 

2-asis strateginis tikslas-kurti naujas paslaugas 

prekybininkams ir lankytojams 

 

A6. Demontuoti avarinės būklės lauko prekyvietę  su 

stoginėmis, ją pritaikant viešo maitinimo lauke 

paslaugai teikti bei  mugių organizavimui. 

* Šio uždavinio įgyvendinimui naudojamos  lėšos gautos pardavus nenaudojamą NT.  
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2 lentelė. Bendrovės strateginės veiklos tikslų įgyvendinimo uždaviniai ir  įgyvendinimo terminai. 

           Uždavinys  Kriterijaus      

matas 
2021 m. 2022 m. 2023 m. 

A1. Parduoti bendrovės 

veikloje  nenaudojama NT 

   vnt.             1 1 3 

A2. Suprojektuoti ir pastatyti 

naujus prekybos paviljonus          

( stogines) trijose prekybos 

aikštelėse prie Lėbartų kapinių. 

  

0 

 

2 

 

- 

A3. Atnaujinti ir komercijos 

veiklai pritaikyti prekybos 

paviljono rytinėje dalyje 

nusidėvėjusias ir nenaudojamas 

patalpas. 

 

proc.  

 

0 

 

 

 

 

50-100 

 

 

100 

A4. Atnaujinti pagrindinę mėsos 

šaldymo kamerą prekybos 

paviljone. 

 

proc.  

100 

 

- 

 

- 

A5. Naujų prekybos vietų              

halėje įrengimas  (stiklinių 

atitvarų, papildomo apšvietimo 

įrengimas, kt.). 

proc.  

 

100 

 

 

- 

 

 

- 

A6. Demontuoti avarinės būklės 

lauko prekyvietę  su stoginėmis, 

ją pritaikant viešo maitinimo 

lauke paslaugai teikti bei  mugių 

organizavimui. 

proc.  

projekto 

parengimas 

 

 

50-100 

 

 

100 

 

2021 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS ( SVP) PLANO UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS. 

  Įgyvendinant uždavinius  vadovautasi   planu ir  jame numatytais terminais, bei bendrovės 

finansiniais pajėgumais.  

Apibendrinti rezultatai pateikiami 3-oje lentelėje.  Detalesni  komentarai ir iliustracijos seka žemiau 

tekste ir lentelėse. 

 

 

3 lentelė. Bendrovės 2021m.strategijos tikslų įgyvendinimo rezultatas.  
           Uždavinys  Mato  

kriterijai 
įvykdymas    Rezultatai, argumentai 

 
 
A1. Parduoti nenaudojama 
NT 

  
 
1 objektas 

         
        0 

Nebūta pagrindinio akcininko 
sprendimo. 
Iki 2021 m. spalio mėn. 28 d. 
sprendėsi bendrovės 
reorganizavimo klausimas. 

 
A4. Atnaujinti mėsos 
šaldymo  kamerą prekybos 
salėje 

 
 
100 Proc.  

 
100 proc. 

 

Sumontuotas naujas šalčio 
agregatas, instaliuotas 
modernus valdymas, pakeistas 
apšvietimas, sumontuota 
defrostavimo sistema, 
atnaujinta išorė. 
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A5. Naujų, modernių 
prekybos vietų halėje 
įrengimas 

 
 
100 Proc. 

 
100 proc. 

 

Stiklinės pertvaros  
sumontuotos, apšvietimas 
pakeistas, pašalintas 
tiesioginių saulės spindulių 
poveikis produkcijai, atstatyta 
kondicionavimo sistema.  

A6.  Demontuoti avarinės 
būklės lauko prekybos 
paviljoną 

Projekto 
parengimas 

 
100 proc. 

 

Demontuota. Suformuota 
nauja, 1605 kv. m. prekybai ir 
kultūriniams renginiams 
aikštė. 

 
 

 A1 uždavinys „Parduoti vieną NT nenaudojamą objektą „neįvykdytas. Tai sąlygojo  

objektyvi priežastis: 2021m. vyko bendrovės  veiklos likimo aptarimas, sprendėsi jos  

teisinis statusas. 

2021 m. spalio 28 d. Klaipėdos miesto  savivaldybės sprendimu Nr. T-232 „Dėl pritarimo 
reorganizuoti UAB „ Senasis turgus“ bendrovę, prijungiant UAB „Senasis turgus“ prie 
Klaipėdos miesto savivaldybės valdomos UAB „Naujasis turgus“, nutarta reformuoti 
bendrovės veiklos pobūdį. 
2021 m. lapkričio 25 d. UAB „Senasis turgus“ vienintelio akcininko sprendimu Nr. AD2-2289 
buvo priimtas sprendimas reorganizuoti UAB „Senasis turgus“ statusą. Sprendimo tikslas: 
optimizuoti ir efektyvinti Savivaldybės valdomų bendrovių veiklą, užtikrinant efektyvų ir 
racionalų savivaldybės turto naudojimą, siekiant visuomeninės naudos. 

 
A4 uždavinys „ Atnaujinti mėsos šaldymo  kamerą prekybos salėje“ pilnai 

įvykdytas. 

  Sumontuotas naujas šaldymo agregatas su  moderniu valdymu ir temperatūros 

kontrolės sistema. 

  Apšvietimas pakeistas į išmanųjį, naudojanti LED elementus .  

Įdiegtos  defrostavimo ir  drenavimo  sistemos. 

 Atnaujinta įėjimo į šaldytuvą išorė ( nerūdijančio plieno  lakštais uždengti durų 

kampai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav.1. Šaldymo kamera po atnaujinimo              Pav.2. Valdymo ir temperatūros kontrolės procesorius 
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           A5 uždavinys „Naujų, modernių prekybos vietų halėje įrengimas“. 

Dalyje prekybos salės įrengtos prekybos vietos su stiklinėmis  pertvaros . 
 Sumontuotos el. energiją taupančios  apšvietimo lempos. 
 Pašalintas tiesioginių saulės spindulių poveikis produkcijai,  įmontavus į  palėpės 
langus spalvotus vitražo paveikslus. 
  Suremontuotos prekybos salės  kondicionavimo ir vėdinimo sistemos. 

 

 

  

   

 

 

Pav.3. Prekybos vietos su stiklinėmis pertvaromis                 Pav.4. Specializuota prekybos vieta su stiklo          

                                                                                                           pertvaromis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav.5. Vedinimo ir oro kondicionavimo sistemos po remonto. 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 6.  Pašalintas tiesioginis saulės spindulių poveikis per  viršutinius langus į prekybos salės prekystalius. 
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         A6 uždavinys. „Demontuoti avarinės būklės lauko prekybos paviljoną“.  

 Uždavinio sprendimas buvo planuojamas keliais etapais. Pirmajame etape  2021m. planuota  

atlikti paviljono  demontavimo  projektinių dokumentų paruošimą , suderinti planuojamus  

darbus su atitinkamomis institucijomis.  

 Sėkmingai, trumpiausiai terminais, atliktus   projektinės dokumentacijos  paruošimą ir 

suderinimus bei  disponuojant   finansinėmis  galimybėmis bei  vadovaujantis  racionalaus 

sprendimo logika,  nuspręsta  uždavinį   pilnai atlikti  2021 m. 

Užduoties sprendimo paankstinimą  lėmė ir  faktas, kad Klaipėdos miesto Savivaldybės  

administracijos direktoriaus ir  audito  rekomenduota nuo 2022 m. sausio 1 dienos 

nebenaudoti  atvirą lauko aikštelę vakarinėje turgaus dalyje prekybai daržovėmis ir vaisiais iš  

automobilių bei pavėsinių, kadangi paminėtą aikštelę administruoja UAB „KKT“ tik 

automobilių parkavimo paslaugoms teikti.  UAB “Senasis turgus“ grėsė netekti  galimybės  

vykdyti  lauko prekybą daržovėmis ir vaisiais iš specializuotų automobilių, nuo mobilių 

prekystalių bei kilnojamų pavėsinių. 

2021 m. gegužės mėnesį organizuotas avarinės būklės prekyvietės konstrukcijų demontavimo 

darbams atlikti rangovo parinkimo konkursas. 

 Demontavimo darbai užbaigti  2021 m. liepos 14 d. 

 

                    Pav.7. Dengta prekyvietė su stacionariais  prekystaliais prieš           

                              demontavimą(avarinės būklės)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                         

                         Pav.8. Lauko prekybai ir renginiams skirta  aikštė po  demontavimo darbų. 
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  Demontavus avarinės būklės prekyvietės  konstrukcijas atsivėrė erdvi aikštė skirta lauko 

prekybai ir kultūriniams renginiams. 

      2021 m. spalio 16 d. bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities viešąja Ievos 

Simonaitytės biblioteka  bei Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriumi  išbandėme  

aikštės pritaikymo viziją- organizavome Performanso dirbtuves      „Šaknys šakės“ su Benu 

Šarka. 

 2021 m. gruodžio 18 d. naujoje aikštėje organizavome Kalėdinę mugę. 

Mugėje dalyvavo virš 30 prekybininkų, kurie miesto gyventojams ir svečiams siūlė lietuviško 

paveldo gaminius, savo pagamintus dirbinius ir produkciją, gėrimus, skanėstus. 
 

  Pav.9. Performanso anonsavimo plakatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pav.10. Kalėdinė mugė atgimusioje  aikštėje. 
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2021 METŲ   SVP UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ ĮVERTINIMAS 

 Apibendrinant veiklos rezultatus  akivaizdu, kad  sėkmingai įgyvendinti 3 iš 4 planuotų uždavinių. 

Modernioje prekybos vietoje su stiklo pertvarą  įsikūrė 1-as naujas  prekiautojas, dar 1-as pageidavo 

persikelti į atskirą vietą su stiklo pertvaromis. 

 Po prie Lėbartų  kapinių    aikštelių  nuomos kainų koregavimo, įvertinus  prekybos gėlėmis  

ypatumus, buvo išnuomotos 3 papildomos vietos ( aikštelės).  

 

 Vienas uždavinys „A6. Demontuoti avarinės būklės lauko prekybos paviljoną...“  perkeltas iš 2022 

m. grafiko   ir pilna apimtimi realizuotas 2021 m. Tam turėjo įtakos  palankūs  organizaciniai 

sprendimai ir bendrovės finansinės galimybės. 

 

 Papildomai įgyvendinti 2-ojo strateginio tikslo –kurti naujas paslaugas prekybininkams ir 

pirkėjams( lankytojams) – uždaviniai, kurie  buvo sumodeliuoti ir realizuoti   metų veiklos  

laikotarpyje: 

 kavos aparatų  pastatymas prekybos  salėje ir lauke,  

 viešo  maitinimo   paslaugų teikimas turgaus teritorijoje, 

 prekiautojų ir pirkėjų automobilių  parkavimo turgaus aikštelėse paslauga. 

  

 

 

 

 

 

 

    

 Pav.11. Kavos aparatas prekybos salės viduje            Pav.12.Kavos aparatai išorėje( 2 vnt.) 
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                                         Pav.13. Viešas  maitinimas  turgaus lauko prekyvietėje 

Pav.14. Parkavimo paslauga Turgaus a.18 kieme.                Pav.15. Automobilių parkavimo vieta  

Aikštelė  kieme sutvarkyta: pašalinti pavojų keliantys           Galinio pylimo g.8. Suremontuota  užkarda,  

 medžiai, likę-išgenėti, išlygintas grindinio pagrindas.         iškabinti informaciniai stendai. 

 

 

 

 BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

 

4 lentelė. UAB „Senasis turgus“ 2019-2021 metų pelnas (nuostolis). 
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

-18 230 Eurų -13 911 Eurų 9594 Eurų 
 

5 lentelė. Pagrindiniai bendrovės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai 
Eil. 
Nr. 

 
Bendrovės finansiniai veiklos 

efektyvumo rodikliai 

Matavimo 
vienetas  

(per 
metus) 

Rodiklio 
reikšmė 

2019.12.31 

Rodiklio 
reikšmė 

2020.12.31 

Rodiklio 
reikšmė 

2021.12.31 

1. 

Bendrasis pelningumas 
Bendrasis pelningumas = 
(pardavimo pajamos – pardavimo 
savikaina / pardavimo 
pajamas)*100 

Proc. 86* 78* 

 
 

84 

2. 
Grynasis pelningumas 

Grynasis pelningumas = Grynasis 
pelnas / pardavimo pajamas)*100 

Proc. -9,9 -8.2 
 
        4,5 

3. 
Įsiskolinimo koeficientas 
Įsiskolinimo koeficientas = 

Įsipareigojimai / Turtas 
Koef. 0,02 0,02 

 
0,01 

4. 

Nuosavybės grąža (ROE) 
Nuosavybės grąža (ROE) = 

(Grynasis pelnas / Nuosavas 
kapitalas)*100 

 
Proc. 

-1,14 -0,88 

 
         0,61 

5. 
Turto grąža (ROA) 

Turto grąža (ROA) = (Grynasis 
pelnas / Turtas)*100 

 
Proc. -1,13 0,01 

 
0,60 
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6. Dividendų išmokėjimas Proc. 0 0 0 

* Papildomų auditų  duomenys 

6 lentelė. UAB „Senasis turgus“ mokumo ir likvidumo rodikliai 2020 – 2021 m. 
RODIKLIS 2020  m. 2021 m. 

Bendrojo mokumo rodiklis,kartais 58 70 

Einamojo  likvidumo,kartais  5,96 5,6 

Kritinio likvidumo rodiklis,kartais 5,96 5,5 

 

Bendrovės finansinių rezultatų gerėjimą įtakoja  pardavimo pelningumas ir mokumo bei 
likvidumo rodikliai. Bendrovės  mokumo rodiklius lėmė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjimas. 
2021 metais  bendrovė  turėjo trumpalaikių finansinių, kurie sudarė 22568 Eurus. 
Palyginimui   2020 metais  -27239 Eurus. 

BENDROVĖS PAJAMŲ APŽVALGA  

Bendrovės pajamas 2021 m. sudarė:  

1. Prekybos, sandėliavimo plotų ir   prekybos įrangos  nuoma,  
2. WC paslaugos,  
3. automobilių parkavimo rinkliava, 
4. kita veikla( metalo laužo pridavimas). 

 

7 lentelė. UAB „Senasis turgus“  2021 m. pajamos pagal rūšis , Eurai 
  

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 
 

 
2021 m. 

Prekybos, sandėliavimo   plotų ir prekybos 
įrangos nuoma 

206538 

WC 1155 
Automobilių  stovėjimo aikštelės 3291 
Kita veikla 533 
Iš viso: 211517 
 

2021 m. bendrovė gavo 24,13  % daugiau pajamų nei 2020 m., nors dėl COVID-19 pandemijos 
buvo prognozuota gauti   mažiau. 

1 diagrama. Pajamos pagal prekybos vietas, Eurai

 

26821 

35006 
35697 

22196 

3988 

23708 

36353 

19638 

43638 

30679 

31172 

647 

19421 

25185 

19730 

46926 

30034 

37366 

0 

33451 

44010 

Prekyba lauke  

 

pramoninėmis 

prekėmis 

Prekyba 

halėje  

Prekyba lauke 

 po 

stoginėmis  

Prekyba 

aikštėje 

Prekyba 

žuvies 

 paviljone 

Prekyba prie 

 Lėbartų 

kapinių 

Kitos 

paslaugos * 

2019 pajamos 

2020 pajamos 

2021 pajamos 
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*Kitos paslaugos ir pajamos: automobilių parkavimas, sandėlių nuoma, WC paslauga, prekybos patalpų nuoma, prekybinio inventoriaus nuoma, 
komunaliniai mokesčiai. 

 Pajamų iš žuvimi prekiaujančių klientų 2021 m. negauta, kadangi 2020 m. kovo  mėn. 
pastatas pripažintas avariniu ir jo eksploatacija uždrausta. 
   Pajamos iš kitų šaltinių   didėjo  nuo 7,5 procento iki 74,75 procento ( žr. diagrama 2). Tam 
įtakos turėjo: 
-po prekybos salės pagrindiniame prekybos pastate(halėje) remonto prekybininkams 
sukurtos    darbo sąlygos. 
-Didesnė nuomojamų plotų  pasiūla: galimybė rinktis prekybos vietą pagal jos ploto dydį, 
vietą, prekės specifiką. 
-Lankstesnis  prekybos plotų nuomos administravimas, atsižvelgiant į nuomos terminus, 
nuomojamo ploto dydžius. 
-Efektyvus atskirų rinkliavų ( WC paslaugos, automobilių parkavimas)  surinkimas taikant 
automatizuotas  klientų srautų valdymo priemones bei pritaikant kompiuterines programas.  
-COVID-19  ligos prevencinių priemonių  karantino metu dalies  draudimų atšaukimas ( kovo 
mėn.). 
 

2 diagrama. 2021 m. pajamų pokytis lyginant su 2020 m., % 

 

*Kitos paslaugos ir pajamos: automobilių parkavimas, sandėlių nuoma, WC paslauga, prekybos patalpų nuoma, prekybinio inventoriaus nuoma, 
komunaliniai mokesčiai. 

 

2021 METŲ SĄNAUDŲ  APŽVALGA 

Bendrovės sąnaudos  skirstomos  į 4 pagrindines grupes: 
1. NT išlaikymo sąnaudos; 
2. DU sąnaudos; 
3. Energetinės ir išteklių  sąnaudos; 
4. Kitos įprastinės veiklos  sąnaudos. 

 
 
 
 

0,50% 

7,53% 

-2,10% 

19,87% 

72,24% 
74,75% 

Prekyba lauke 

 pramoninėmis 

 prekėmis  

Prekyba halėje  Prekyba lauke  

po stoginėmis 

Prekyba aikštėje Prekyba prie 

 Lėbartų kapinių 

Kitos paslaugos* 
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5 diagrama. Bendrovės sąnaudos, Eurai

 
 

 

6 diagrama. Bendrovės sąnaudų pasiskirstymas , % 

 

DU sąnaudos sudaro didžiąją dalį  visų  bendrovės sąnaudų( 59,52 %). 

  2021 m. išlaidos DU padidėjo: 

- dėl Vyriausybės vykdomos  VDU  didinimo politikos, 

-išlaidų ,sumokėjus  DK  numatytas kompensacija ir išmokas už atostogas, atostogas bei kompensacijas 

2 darbuotojams( valytojams), 

- bendrovė neturėjo darbuotojų iš Užimtumo tarnybos su DU subsidijomis.  

  Antros  pagal dydį  yra  sąnaudos už NT išlaikymą  ir priežiūrą. Jos sudaro 1/5 dalį visų bedrovės 
sąnaudų. 
 Bendrovės balanse yra 5 neeksploatuojami  objektai. 4 pastatai yra avarinės būklės, vienas -10 metų 
nebenaudojamas dėl  netinkamų sanitarijos sąlygų.  
 Išlaidas už NT  sudaro nekilnojamo turto mokestis, žemės, ant kurios stovi pastatai, mokestis, lietaus 
vandens surinkimo mokestis, atliekų generavimo mokestis bei išlaidos už pastatų fasado estetiškos 
tvarkos reikalavimų vykdymą, jų avarinių  konstrukcijų keliamų  miesto gyventojams pavojų 
prevencijos. Šie statiniai nėra naudojami,  nes bendrovė  finansiškai nepajėgi vykdyti  
šimtatūkstantines   investicijas į pastatų nugriovimą ir atstatymą. 
 

90633 

36025 

16340 

41293 

120183 

41801 

14134 

25805 

DU  NT išlaikymas Energetinės  ir išteklių  Kitos įprastinės veiklos  

2020 2021 

59,52 20,7 

7 
12,78 

2021 m. sąnaudos , % 

DU  

NT išlaikymas 

Energetinės  ir 

išteklių  

Kitos įprastinės 

veiklos  
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KITI  RODIKLIAI 

 
FP-1 lentelė.  Pajamos.                                                                                                                               tūkst., Eurai 
Eil. 

Nr. 
Pajamos 

2021 m. 

planas 
2021 m. faktas 

2021 m. faktas/ 2021 m. 

planas proc. 

1.  Pagrindinės veiklos pajamos: 213,8 211,0 99% 

1.1. Pardavimo pajamos 213,8 211,0 99% 

2. Kitos veiklos pajamos: 276,5 0,5 0% 

2.1. 

Pajamos pardavus pastatus po 

pastatų pardavimo išlaidų 

atskaitymo 

276,0 0,0 0% 

2.2. Kitos veiklos rezultatai 0,5 0,5 
 

3. Finansinės veiklos pajamos: 0,0 0,0 0% 

3.1. Gautos palūkanos 0,0 0,0 0% 

4. Pagautė: 0,0 0,0 0% 

5. Iš viso pajamų: 490,3 211,5 43% 

 

 

   FP-2 lentelė. Sąnaudos.                                                                                                  tūkst.,Eurai                           

              

 

 

Eil. 

Nr.
Sąnaudų straipsniai

2021  m. 

planas

2021 m. 

faktas

2021 m. 

faktas/ 2021 

m.  planas 

proc.1. PARDAVIMO SAVIKAINA: 40,70 33,4 82%

1.1.          Medžiagos, žaliavos 0,00 0,0 0%

1.2.          Eksploatacinės išlaidos 28,00 23,8 85%

1.3.          Skelbimai ir reklama 9,00 3,9 44%

1.4          Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 3,70 5,7 154%

2. VEIKLOS SĄNAUDOS: 170,80 167,6 98%

2.1.         Pardavimo sąnaudos 62,00 62,5 101%

2.2.              Darbuotojų darbo užmokestis 57,00 65,4 115%

2.4.              Sodra 2,00 1,2 58%

2.5.              Atostogų rezervas 3,00 -4,1 -137%

2.6.         Bendrosios ir administracinės sąnaudos 108,80 105,2 97%

2.7.              Administracijos darbuotojų darbo užmokestis 58,0 57,9 100%

2.8.              Administracijos darbuotojų Sodra 1,1 1,1 101%

2.9.              Administracijos darbuotojų atostogų rezervas 3,0 -1,3 -44%

2.10.              Ilgalaikio perkainuoto turto nusidėvėjimas 13,1 12,9 98%

2.11.              Žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčiai 21,0 22,3 106%

2.12.              Ūkinės sąnaudos 6,0 4,9 81%

2.13.              Įvairios kitos veiklos sąnaudos 6,6 7,4 112%

3. Pelno mokesčio sąnaudos 43,7 0,8 2%

IŠ VISO SĄNAUDŲ: 255,2 201,9 79%
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FP-3 lentelė. Pelnas ( nuostoliai).                                                                                                    tūkst.,Eurai 

 
 

 

 

 

 

 FP-4 lentelė.  Veiklos rezultatai.                                                             tūkst.,Eurai                                                   

2021  m. planas 2021 m. faktas

2021 m. faktas/ 

2021 m. planas 

proc.

Pardavimo pajamos iš viso: 490,3 211,6 43%

Pardavimo pajamos 213,8 211,1 99%

Kitos veiklos pajamos 276,5 0,5 0%

Pardavimo savikaina iš viso: 102,7 33,5 33%

Paslaugų savikaina 102,7 33,5 33%

Bendrasis pelnas 387,6 178,1 46%

Veiklos sąnaudos iš viso: 108,8 167,7 154%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 87,8 105,2 120%

Pardavimo sąnaudos 21,0 62,5 298%

Veiklos pelnas 278,8 10,4 4%

Finansinės veiklos rezultatas 0,0 0,0

Finansinės veiklos pajamos 0,0 0,0

Finansinės veiklos sąnaudos 0,0 0,0

Pagautė / netekimai (rezultatas)

Pelnas prieš pelno mokestį 278,8 10,4 4%

Pelno mokestis 43,7 0,8 2%

Grynasis pelnas po pelno mokesčio 235,1 9,6 4%

Balansiniai rodikliai

Likvidumas (Current Ratio)  t.b.>1 20,85 5,6 27%

Kritinis likvidumas (Acid Test)  t.b.>1 20,85 5,6 27%

Akcininkų nuosavybė/Kapitalas t.b.>0.5 0,96 1,1 115%

Pelningumo rodikliai

Bendrasis pelningumas t.b.>7% 79,00 84,1 107%

Grynasis pelningumas t.b.>5% 48,00 5,0 10%

Veiklos pelningumas t.b.>5% 48,00 5,0 10%

Turto grąža (Return on Assets) t.b.>8% 13,00 0,6 5%

Nuosavybės grąža (Return on Equity) 

t.b.>10% 13,50 0,6 4%

Apyvartumo rodikliai

Pirkėjų skolų apyvartumas (skola 

dienomis) t.b.<60 27,00 27,0 100%

Skolų tiekėjams apyvartumas (skola 

dienomis) 34,00 34,0 100%

Grynųjų pinigų apyvartumas (dienomis) 1,00 1 100%

Atsargų apyvartumas (dienomis)

Straipsniai
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FP-5 lentelė. Investicijos ir jų finansavimo šaltiniai.                              tūkst., Eurai 

 
 

Eil.nr. STRAIPSNIAI
2021 m. 

planas

2021 m. 

faktas

2021 m. 

faktas/ 

2021 m. 

planas 

proc.I. PAJAMOS 489,8 211,5 43%

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 213,8 211,0 99%

2. Kitos veiklos pajamos 276,0 0,5 0%

II. SĄNAUDOS 211,5 201,1 95%

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 40,7 33,4 82%

2. Veiklos sąnaudos 170,8 167,6 98%

2.1.    Pardavimo sąnaudos 62,0 62,5 101%

2.1.1.          Darbuotojų darbo užmokestis 57,0 65,4 115%

2.1.2.          Sodra 2,0 1,2 58%

2.1.3.          Atostogų rezervas 3,0 -4,1 -137%

2.2.    Bendrosios ir administracinės sąnaudos 108,8 105,2 97%

2.2.1.          Administracijos darbuotojų darbo užmokestis 58,0 57,9 100%

2.2.2.          Administracijos Sodra 1,1 1,1 101%

2.2.3.          Administracijos atostogų rezervas 3,0 -1,3 -44%

2.2.4. Nusidėvėjimo (perkainuoto turto) (amortizacijos) 13,1 12,9 98%

2.2.5. Žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčiai 21,0 22,3 106%

2.2.6. Ūkinės sąnaudos 6,0 4,9 81%

2.2.7. Įvairios kitos veiklos sąnaudos 6,6 7,4 112%

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 278,3 10,4 4%

IV. PELNO MOKESTIS -43,7 -0,8 2%

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 234,6 9,6 4%

2021 m. planas 2021 m. faktas

2021 m. faktas/ 

2021 m. planas 

proc.

1. Nematerialusis turtas 0 0%

1.1. Kompiuterinės programos 0 0 0%

2. Materialusis turtas 18 62 339%

2.1. Pastatai ir statiniai 0 0 0%

2.1.1. Dvi prekybai skirtos stoginės Lėbartų aikštelėse 0 0 0%

2.2. Įrengimai 0 3,8 3800%

2.2.1. Pagrindinės mėsos šaldymo kameros atnaujinimas 4 3,5 87%

2.3. Transporto priemonės 0 0 0%

2.3.1.
Naujų prekybinių vietų halėje įrengimas (stiklinės 

pertvaros)
10 14,3 143%

2.4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 0 0,8 800%

2.
Avarinės būklės lauko prekybos paviljono 

demontavimas ir infrastruktūros sutvarkymas
3 29,6 987%

2.5. Turgaus halės atnaujinimas 1 9,8 980%

3. Iš viso investicijų: 18 0%

4. Finansavimo šaltiniai iš viso: 16 18 113%

4.1. Nuosavos lėšos iš viso: 16 18 113%

4.1.1. iš jų: pelno dalis 0 0 0%

4.1.2. Lėšos, gautos pardavus nereikalingą nekilnojamąjį turtą 0 0 0%

4.2. Paskolos iš viso: 0 0 0%

4.2.1. iš jų: paskolos su valstybės garantija 0 0 0%

4.3. Valstybės biudžetas 0 0 0%

4.4. ES lėšos 0 0 0%

4.5. Banko paskola 0 0 0%

5. Investicijos pagal atliktų darbų aktus: 0 0 0%

5.1. iš jų: finansuojamos ES lėšomis 0 0 0%

5.2.  finansuojamos kitomis lėšomis 0 0 0%

Eil. 

Nr.
INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI
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FP-6 lentelė. Balansinė ataskaita.                                                                                     tūkst., Eurai 

Eil. 

Nr. 
TURTAS 

2021 m. 

planas 

2021 m. 

faktas 

2021 m. faktas/ 

2021 m. planas 

proc. 

1. ILGALAIKIS TURTAS 1271 1478 116% 

1.1. Nematerialusis turtas: 0 0 0% 

1.1.1. programinė įranga 0 0 0% 

1.2. Materialusis turtas: 1271 1478 116% 

1.2.1. pastatai ir statiniai 874 1056 121% 

1.2.2. mašinos ir įrengimai 20 23 117% 

1.2.3. transporto priemonės 0 0   

1.2.4. 
kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 

įrenginiai 
0 2 800% 

1.2.5. sumokėti avansai ir vykdomi materialio 

turto (statybos) gamybos darbai 
377 397 105% 

1.3. Finansinis turtas: 0 0 0% 

1.4. Kitas ilgalaikis turtas: 0     

2. TRUMPALAIKIS TURTAS 562 126 22% 

2.1. 
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys: 
0 1 325% 

2.1.1. išankstiniai apmokėjimai 0 1 325% 

2.1.1.1. nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0% 

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos: 1 3 262% 

2.2.1. pirkėjų įsiskolinimas 1 2 190% 

2.2.2. kitos gautinos sumos 0,1 1 980% 

2.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,3 0,3 110% 

2.3.1. draudimas 0,3 0,3 110% 

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 561 122 22% 

3. TURTAS IŠ VISO: 1834 1604 87% 
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2021 m. planas 2021 m. faktas
2021 m. faktas/ 2021 

m. planas proc.

NUOSAVAS KAPITALAS 1807 1582 88%

Kapitalas: 1732 1732 100%

įstatinis (pasirašytasis) 1732 1732 100%

Perkainojimo rezervas (rezultatai) 0 0 0%

Rezervai: 50 50 101%

privalomasis 50 50 101%

kiti rezervai 0 0 0%

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai): 25 -201 -803%

ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 235 10 4%

ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) -210 -210 100%

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 0 0 0%

MOKĖTINOS SUMOS IR      

ĮSIPAREIGOJIMAI
27 22 83%

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 

ilgalaikiai įsipareigojimai:
0 0

finansinės skolos: 0 0

atidėtojo mokesčio įsipareigojimas 0 0

Per vienerius metus mokėtinos sumos 

ir trumpalaikiai įsipareigojimai:
27 22 83%

ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 0 0 0%

skolos tiekėjams 3 3 113%

gauti išankstiniai apmokėjimai 0 0 100%

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 20 12 60%

kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai
4 7 175%

NUOSAVO KAPITALO IR 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 
1834 1604 87%

NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI
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FP-7 lentelė.  Finansiniai rodikliai.                                                                                              tūkst.,Eurai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. planas 2021 m. faktas
2021 m. faktas/ 2021 

m. planas proc.

2 4 5 6

Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas 1 732 5 972 345%

Iš viso pajamų 490 212 43%

Iš viso sąnaudų 211,5 202 95%

Veiklos pelnas 279 10,4 4%

Pelno mokestis 44 0,8 2%

Grynasis pelnas 235 9,6 4%

Paskirstytinasis pelnas

iš jų pelno dalis, skirta:

privalomajam rezervui

dividendams 0

investicijoms 0

darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms 0

paramai 0

nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas -233 -201 86%

Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) 1 2 190%

iš jų: pradelsta > 90 dienų

pagal baudž.bylą 1,0 0,9 90%

Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) 3 3,4 113%

iš jų: pradelsta > 90 dienų 0

Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai) 0

Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai 

įsipareigojimai) 0

Palūkanos bankams

Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso: 16 0 0%

pelno dalis 0

įmonės apyvartinės lėšos 16 0 0%

banko paskolos dydis 0

kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita) 0

Investicijos 16 0 0%

Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 562 122 22%

iš jų: terminuoti indėliai 0

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 10 10 100%

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 13 13 100%

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 864 1 012 117%

Rodiklio pavadinimas
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FP-8 lentelė. Turto įsigijimas ir skolinimosi planas. 

 
 

 

FP-9 lentelė. Darbuotojų darbo užmokestis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina, 

tūkst. 

Eurai

Suma, 

tūkst. Eurai

2022m. 

planas

2022m. 

planas

2022m. 

planas

įmonės 

lėšos 
paskolos

valstybės 

biudžetas

ES 

pagalba
kiti

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1. Turtas, iš viso:
1.1. Nematerialusis turtas, iš viso:

1.1.1. Nematerialusis turtas vnt.

1.2. Materialus turtas, iš viso:

1.2.1. Pastatai ir statiniai, iš viso:

1.2.1.1.
Prekybinės stoginės Lėbartų 

aikštelėse
vnt. 0 0 0 0

1.2.2. Mašinos ir įrenginiai, iš viso:

1.2.2.1. valymo įreng. vnt.

1.2.3. Transporto priemonės, iš viso:

1.2.3.1. Transporto priemonės vnt.

1.2.4.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai 

ir įrenginiai, iš viso:

1.2.4.1. Kita įranga, prietaisai, įrankiai vnt.

Lėšų šaltinis (tūkst. Eurai)

Eil. Nr. Turtas
Mato 

vnt.

Kiekis

Pastovioji 

dalis

Kintamoji 

dalis

Koeficientas %
Pastovioji 

dalis

Kintamoji 

dalis

1 2 3 4 5 6 7 8

2021 m.  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Vadovas 1000,00 12007,97 11531,77 476,20

Vadybininkas 1600,00 160,00 11200,55 10252,66 777,68 170,21

Vyriausiasis buhalteris 1600,00 160,00 22260,61 18894,80 1793,48 1572,33

tarnautojai

inspektoriai 668,00 66,80 25684,89 19935,58 1936,26 3813,05

sandėlininkai

prekybos darbuotojai

kvalifikuoti darbininkai

valytojai 642,00 64,20 30807,46 24801,11 2069,89 3936,46

sargai

13

1 012Įmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius

Nustatyta mėnesinė alga

Priskaičiuotas 

darbo užmokestis iš 

viso, EUR 

(5+6+7+8)

iš jo:

Mėnesinė alga

Premija

Kita 

(atostoginiai, 

nedarbingumas, 

darbas švenčių 

dienomis)
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Akcininko lūkesčių įgyvendinimas 2021 metų laikotarpiu. 

Lūkesčiai dėl veiklos tikslų. 

 

 
 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 
UAB "Senasis turgus“ 

akcininkų susirinkimui, 

 
Sąlyginė nuomonė 

Mes atlikome UAB „Senasis turgus“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 

2021 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, 

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos 

metodų santrauką, auditą. 

Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ skyriuje apibūdinto 

dalyko poveikį, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 

pateikia apie Įmonės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų 

finansinius veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos standartus. 

Sąlyginės nuomonės pagrindas 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainuotos vertės nusidėvėjimo skaičiavimui nustatytas 

naudingo tarnavimo laikas viršija realų jo tarnavimo laiką ir tam pačiam turtui taikytas 

skirtingas nusidėvėjimo normatyvas, neatsižvelgiant į planuojamą naudingo tarnavimo 

laiką. Dėl šios priežasties ilgalaikio materialiojo turto 2021 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 

yra nepagrįstai padidinta 307512 eur. Mūsų nuomone, ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į šio turto planuojamą naudingo 

tarnavimo laiką ir 2021 m. gruodžio 31 d. šis turtas turėtų būti sumažintas papildomai 

priskaičiuota nusidėvėjimo suma, o finansinių metų nuostolis atitinkamai turėtų būti 

padidintas. 

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 Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos 

kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV 

kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, 

planas 2021 m.  faktas 2021 m.  

1. Prekybininkų, vykdančių prekybą turguje, skaičius vnt. 183 186 

2. Naujų paslaugų, susijusių su turgaus veikla, skaičius vnt. 1 3 

Finansiniai lūkesčiai 

planas 2021 m.  faktas 2021 m.  
1. Grynasis pelningumas proc. ? 1,5 4,5 
2. Skolos ir nuosavybės santykis koef. ? 1,5 0,01 

3. Dividendų išmokėjimas proc. 
0                                

(esant nuostolingai  0 

Rodiklio reikšmė (per metus) 
Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai Matavimo vienetas 

Eil. Nr. Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Eil. Nr. 

Rodiklio reikšmė (per metus) 
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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 sąlyginei 

nuomonei pagrįsti. 

Dalyko pabrėžimas 

Norėtume atkreipti dėmesį, kad Įmonė yra reorganizuojama pagal LR civilinio kodekso 

2.97 straipsnio 3 dalį ir LR pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 1 punktą jungimo būdu, 

prijungiant reorganizuojamą bendrovę (t.y. UAB „Senasis turgus“), kuri po 

reorganizavimo baigs savo veiklą, prie reorganizavime dalyvaujančios bendrovės UAB 

„Naujasis turgus“, kuri po reorganizavimo tęs veiklą pavadinimu UAB „Naujasis turgus“. 

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 nurodoma 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 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. 
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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, 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. 

 Padarėme išvadą dėl taikomo  veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, 

remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 

neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. 

Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus 

išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, 

jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados 

pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados   datos. Tačiau, būsimi 

įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, 

ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atliktų 

teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito 

apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės 

trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 
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