IŠRAŠAS
Akcinė bendrovė
"DRUSKININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS NR. 46
2017-04-25
Druskininkai
Susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 25 d. 13.00 val.
Susirinkimo pirmininkas - M.Jaskelevičius.
Susirinkimo sekretorius - A.Karlonas.
DARBOTV ARKĖ:
1. Dėl bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
2. Dėl bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.
3. Dėl audito įmonės rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.
4. Dėl valdybos nario rinkimo.

1. SV ARSTYT A. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Akcininkai buvo supažindinti su UAB "Add ed Value" 2017 m. kovo 22 d.
Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio bei su
valdybos patvirtintu Bendrovės metiniu pranešimu.
Vyriausioji buhalterė L.GaiŽauskienė supažindino su bendrovės 2016 m. finansinių
ataskaitų rinkiniu.
M.Jaskelevičius pasiūlė nutarimo projektą.
NUTARTA:
Patvirtinti pridedamą bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
BALSUOTA:
UŽ - 852498;
PRIEŠ - nėra;
NEBALSAVO - nėra.
2. SVARSTYT A. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
Su pelno (nuostolių) paskirstymo projektu akcininkus supažindino bendrovės
direktorius A.Karlonas. 2016 metais bendrovė gavo 47085 Eurų grynojo pelno. Šiam finansiniam
rezultatui didžiausią įtaką turėjo nuomos mokestis Nr.3 (lėšos, skirtos bendrovės finansiniams
įsipareigojimams padengti) ir metalo laužo pardavimas.
NUTARTA:
Paskirstyti 2016 metų bendrovės pelną (nuostolius):
Eil.
Suma (Eur)
Straipsniai
Nr.
1.
(687541)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
2.

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

')

Pelno

.J.

(nuostolių)

ataskaitoje

nepripažintas

ataskai tini II

47085

4.

finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pervedimai iš rezervų

5.

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti

6.

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso

6.1
6.2.

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą

6.3.
6.4.
6.5.

7.

(640456)

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir
kitiems tikslams
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
BALSUOTA:
UŽ - 852498;
PRIEŠ - nėra;
NEBALSA va

(640456)

- nėra.
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NEpRTKLAUSoMo AUDrroRIaus
AKCINBS BENDRoVES ..DRUSKININKU

rSvaul

Stlunros TINKLAI,. AKCININKAMS

S4lyginO nuomonO
Mes atlikome AB ,,Druskininkq Silumos tinklai" (toliau - lmone) finansiniq ataskaitq, kurias
sudaro 2016 m. gruodZio3l d. balansas ir tq diena, pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq)
ataskaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita bei ai5kinamasis ra5tas, iskaitant reik5mingq
apskaitos metodq santrauk4, audrtq.

M[sq nuomone? toliau pateiktos finansines ataskaitos, i5skyrus skyriuje ,,S4lygines nuomones
pagrindas" apib0dinto dalyko poveiki, visais reik5mingais atZvilgiais parodo tikr4 ir teising4
AB ,,Druskininkq Silumos tinklaf' 2016 m. gruodZio 31 d. finansing, b[klg ir t4 dien4
pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus, pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansiniq
ataskaitq sudarym4 bei Verslo apskaitos standarlus.
S4lyginds nuomon6s pagrindas

{mone, sudarant metines finansines ataskaitas, netaike 23-iojo verslo apskaitos standarto
"Turto nuvertejimas" nuostatq ir neatliko ilgalaikio turto nuvertejimo testq, nors turto rinkoje
kainos turejo esminiq pokydiq, todel yra pagrindo manyti, kad ilgalaikio materialaus turto,
kurio isigijimo verte yra 11.125 Eur, nuvertejimo suma gali tureti reik5mingos itakos
metindms finansinems ataskaitoms.

Pagrindas nuomonei pareik5ti
Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal
Siuos standartus i3samiai apibfrdinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ
finansiniq ataskaitq audit4". Mes esame nepriklausomi nuo {mones pagal Tarptautiniq
buhalteriq etikos standarlq valdybos i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos
Respublikos audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mfisq surinkti audito
irodymai yra pakankami ir tinkami mfisq nuomonei pagristi.

Kita informacija
Kit4 informacij4 sudaro informacija, pateikta {mones metiniame prane5ime, tadiau ji neapima
finansiniq ataskaitq ir mDsq auditoriaus i5vados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos
informacij

o

s

pateikimq.

M[sq nuomond apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos uZtikrinimo i5vados

apie

jq.
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Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, mDsq atsakomybe yra perskaityi kit4 informacijq ir
apsvarstyti, ar yra reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba
musq Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai i5kraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikSming4 kitos informacijos i5kraipymE, mes turime
atskleisti 5i fakt4. Mes neturime su tuo susijusiq pastebejimq.

Vadovybds

ir uZ valdym4 atsakingq

asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikima, pagal
Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir
finansing atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus, ir tokiq vidaus kontrolg, kokia,
vadovybes nuomone, yra butina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq
del apgaules ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti [mones gebejim4 tgsti veikl4 ir
atskleisti fiei bfltina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos
principo taikymu, iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti fmong ar nutraukti
veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZitreti [mones finansiniq ataskaitq rengimo
proces4.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4
Musq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma
nera reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje
pateikiama mfisq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne
ganntija, kad reik5ming4 i5kraipym4,jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris
atliekamas pagal TAS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi
reikSmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles
itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis
ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

o
o

ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del apgaules arba
klaidq rizik4, suplanavome ir atlikome procedrrras kaip atsak4 itoki4 rizik1 ir surinkome
pakankamq tinkamq audito irodymq mrlsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo
del apgaules neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq
neaptikimo rtzika, nes apgaule gali bUti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas,
klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

Nustateme

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedlras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomonE
apie [mones vidaus kontroles veiksmingum4.

fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4
vertinimq bei su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

ir

vadovybes atliktrl apskaitiniq
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Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to,
ar,remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del {mones gebejimo tEsti

veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks reik3mingas neapibreZtumas egzistuoja,
auditoriaus iSvadoje privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese
ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong.
M[sq i5vados pagrfstos audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados
datos. Tadiau, bUsimi ilykiai ar s4lygos gali lemti, kad fmone negales toliau tgsti savo
veiklos.

o

lvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktfr4 ir turini, iskaitant
atskleidimus, ir tai, ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindliantys sandoriai ir ivykiai
taip, kad atitiktq teisingo pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikimo laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles
trDkumus. kuriuos nustateme audito metu.

Auditorius Arvydas Vainoras
20Il m.kovo 22 d.
Seikines g. 6, Vilnius
Auditoriaus paZymejimo Nr. 000525
UAB ,,Added Value'o
Audito imones paLymejimo Nr. 001405

