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BALANSAS 

2021 m. gruodžio 31 d. 
(Eurais) 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pastabos 
Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis  
laikotarpis 

 TURTAS    

A. ILGALAIKIS TURTAS  56 840 107 742 

1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 - - 

1.1. Plėtros darbai  - - 

1.2. Prestižas  - - 

1.3. Programinė įranga   - - 

1.4. Koncesijos, patentai,  licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės  - - 

1.5. Kitas nematerialusis turtas  - - 

1.6. Sumokėti avansai   -  - 

2. MATERIALUSIS TURTAS 2 10 313 8 382 

2.1. Žemė   -  - 

2.2. Pastatai ir statiniai  - - 

2.3. Mašinos ir įrengimai  - - 

2.4. Transporto priemonės  - - 

2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  10 313 8 382 

2.6. Investicinis turtas  - - 

 2.6.1 Žemė  - - 

 2.6.2 Pastatai  - - 

2.7. 
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos 
(gamybos) darbai  - - 

3. FINANSINIS TURTAS 3 39 730 89 265 

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  - - 

3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms   -  - 

3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos  - - 

3.4. Asocijuotų įmonių akcijos  - - 

3.5. Paskolos asocijuotoms įmonėms  - - 

3.6. Iš asocijuotų įmonių gautinos sumos  - - 

3.7. Ilgalaikės investicijos  - - 

3.8. Po vienų metų gautinos sumos 6 39 730 89 265 

3.9. Kitas finansinis turtas  -  -  

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 4 6 797 10 095 

4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas  6 797 10 095 

4.2. Biologinis turtas   -  - 

4.3 Kitas turtas  - - 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  1 280 947 1 621 274 

1. ATSARGOS   - - 

1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai  - - 

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai  - - 

1.3. Produkcija  - - 

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti  - - 

1.5. Biologinis turtas  - - 

1.6. Ilgalaikis materialus turtas, skirtas pardavimui  - - 

1.7. Sumokėti avansai  - - 

2. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5 590 421 722 018 

2.1. Pirkėjų skolos 6 401 709 654 613 

2.2. Įmonių grupės įmonių skolos  187 176 52 473 

2.3. Asocijuotų įmonių skolos  - - 

2.4. Kitos gautinos sumos  1 536 14 932 

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  - - 

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  - - 

3.2. Kitos investicijos  - - 

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7 690 526 899 256 

C. 
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS  16 582 8 570 

 TURTO IŠ VISO:  1 354 369 1 737 586 
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Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pastabos 
Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis  
laikotarpis 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI    

D. NUOSAVAS KAPITALAS  972 509 1 258 848 

1. KAPITALAS 8 1 448 100 1 448 100 

1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas  1 448 100 1 448 100 

1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)  - - 

1.3. Savos akcijos, pajai (-)  - - 

2. AKCIJŲ PRIEDAI  - - 

3. PERKAINOJIMO REZERVAS   - - 

4. REZERVAI 10 144 810 144 810 

4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas  144 810 144 810 

4.2. Savoms akcijoms įsigyti  - - 

4.3. Kiti rezervai  - - 

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 9 (620 402) (334 062) 

5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  (286 340) (334 062) 

5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 11, 9 (334 062) - 

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  - - 

F. ATIDĖJINIAI  - - 

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  - - 

2. Mokesčių atidėjiniai  - - 

3. Kiti atidėjiniai  - - 

G. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  378 454 465 919 

1. 
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  - - 

1.1. Skoliniai įsipareigojimai  - - 

1.2. Skolos kredito įstaigoms  - - 

1.3. Gauti avansai  - - 

1.4. Skolos tiekėjams  - - 

1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  - - 

1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  - - 

1.7. Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos  - - 

1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai  - - 

2. 
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 12 378 454 465 918 

2.1. Skoliniai įsipareigojimai  - - 

2.2. Skolos kredito įstaigoms  - - 

2.3. Gauti avansai  183 086 217 403 

2.4. Skolos tiekėjams  9 812 11 116 

2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  -  -  

2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  92 871 136 904 

2.7. Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos  - - 

2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai  - - 

2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  45 886 67 305 

2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  46 800 33 190 

H. 
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS  3 406  12 819  

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:  1 354 369 1 737 586 

 
Direktorė    Giedrė Štuopė 

  (parašas)   

 
Vyriausioji buhalterė    Laura Keliauskienė 

  (parašas)   
 

Šias finansines ataskaitas direktorė patvirtino 2022 m. balandžio 30 d
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PATVIRTINTA: Visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. balandžio mėn. __ d. protokolu Nr. 

 
 

 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai 

 
 

(Eurais ) 

Eil. Nr. Straipsniai 
Pastabos 

Nr. 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis  
laikotarpis 

1. PARDAVIMO PAJAMOS 13 626 102 1 095 865 

2. PARDAVIMO SAVIKAINA  - - 

3.  BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS  - - 

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  626 102 1 095 865 

5. Pardavimo sąnaudos 14 (22 373) (66 914) 

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 15 (1 051 328) (1 197 877) 

7. Kitos veiklos rezultatai 16 157 921 279 571 

8. 
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų 
įmonių akcijas pajamos  - - 

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos  - - 

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos  - - 

11.  Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas   -  - 

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos  - - 

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  (289 679) 110 644 

14. Pelno mokestis 17 3 339 (444 706) 

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)         (286 340) (334 062) 

 

 
 
 
 

Direktorė    Giedrė Štuopė 

  (parašas)   

 
Vyriausioji buhalterė    Laura Keliauskienė 

  (parašas)   

 
 
 
 
Šias finansines ataskaitas direktorė patvirtino 2022 m. balandžio 30 d.  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „SMScredit.lt“ (toliau – Bendrovė) yra įregistruota 2008 m. rugsėjo 24 d. pagal Lietuvos 

įmonių rejestro įstatymą. 2011 m. lapkričio 4 d. Bendrovė buvo pervadinta iš UAB „SMScredit.lt“ į UAB „4finance“. 

Bendrovės kodas 301881644, registracijos adresas – Jonavos 254A, Kaunas. 

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

Pagrindinė Bendrovės veikla iki LB 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo išbraukti UAB „4finance“ iš viešo kredito davėjų 

sąrašo, buvo – vartojimo kreditų teikimas fiziniams asmenims (EVRK kodas 6492 – kitas kredito teikimas) – iki 2015 

m. gruodžio 18 d. Nuo 2015 m. gruodžio 19 d. –  64.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, 

išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą.  

UAB „4finance“ 2021 metais metus naujų paskolų nebeteikė, tačiau administravo ir aptarnavo klientus, kuriems 

SMScredit.lt ir Vivus.lt kreditai buvo suteikti iki 2015 m. gruodžio 19 d. 

 

2021 m. Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius buvo 22 darbuotojai (2020 m. – 28 darbuotojai). 

 

Bendrovės akcininkai  

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovės akcininkais buvo: 

Akcininkas 
 

Ataskaitinis laikotarpis 
Praėjęs 

ataskaitinis laikotarpis  

    

AS „4finance“ (100%) 5 000 5 000 

Iš viso 5 000 5 000 

 

AS „4finance“ (įmonės kodas – 40003991692, adresas – Lielirbes g. 17A – 8, Ryga, LV – 1046, Latvia)  priklauso 

visos 5 000 paprastųjų vardinių akcijų.  

Bendrovė dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. 

 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Bendrovė finansines ataskaitas rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 

parengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Verslo apskaitos standartais. 

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro 

tikslumu.  

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengiant šias finansines ataskaitas. 
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Nematerialusis turtas 
 
Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama 
pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą atsižvelgiant į nustatytus nematerialiojo turto naudingo tarnavimo 
laikotarpius. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra parodytos veiklos sąnaudų 
straipsnyje. Bendrovė taiko 3 – 5 metų nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. 
 
Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos 
sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo 
ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, kurie yra 3 – 10 metų. 
 
Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė 
už 140 EUR. Turto likvidacinė vertė yra 1 euras. 
 
Remonto ir rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Ilgalaikio 
turto savikaina didinama remonto sąnaudų verte, kai atlikti darbai pagerina ilgalaikio materialiojo turto savybes ir/ 
arba prailgina jo tarnavimo laiką. 
 
Pelnas arba nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra nustatomi kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto 
ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės bei yra pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip pajamos arba 
sąnaudos. Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas. 
 
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 
 
Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, investicijas į dukterines įmones bei suteiktas 
paskolas. 
 
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti 
pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo verte. Suteiktos paskolos ir terminuoti indėliai apskaitomi įsigijimo 
savikaina, o vėliau – amortizuota savikaina, kuri nustatoma taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.  
 
Apskaičiuotų palūkanų norma yra norma, kuri tiksliai diskontuoja numatomus grynųjų pinigų gavimus per finansinio 
turto numatytą naudingo tarnavimo laiką (arba, kur galima, trumpesnį laikotarpį) iki finansinio turto likutinės vertės. 
Apskaičiuodama apskaičiuotų palūkanų normą, Bendrovė įvertina numatomus grynųjų pinigų srautus, atsižvelgdama 
į visas finansinio turto sutarties sąlygas, bet ne į numatomus kredito nuostolius. 
 
Kas mėnesį Bendrovė įvertina, ar yra objektyvių įrodymų, kad finansinio turto, neatspindėto tikrąja verte per pelną ar 
nuostolį, vertė yra sumažėjusi. Finansinio turto vertė sumažėja, kai egzistuoja objektyvūs įrodymai, kad nuostolių 
įvykis įvyko po pradinio turto pripažinimo, ir kad nuostolių įvykis daro įtakos būsimiems pinigų srautams iš turto, kurie 
gali būti patikimai įvertinti. 
 
Jeigu yra objektyvių įrodymų, kad vertės sumažėjimo nuostolių dėl finansinio turto, įvertinto amortizuota savikaina, 
įvykis įvyko, vertės sumažėjimo suma apskaičiuojama kaip skirtumas tarp turto apskaitinės vertės ir dabartinės vertės 
įvertintų būsimų pinigų srautų (neatsižvelgiant į ateities nuostolius, kurie nebuvo patirti), diskontuotų taikant pradinę 
šio finansinio turto efektyvią palūkanų normą (t. y. efektyvią palūkanų normą, apskaičiuotą pirminio pripažinimo metu). 
Apskaitinė vertė turi būti sumažinama. Nuostolių suma turi būti pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
 
Visi finansinio turto vertės sumažėjimai yra bendrai įvertinami. Bendrai įvertinami vertės sumažėjimai padengia 
nuostolius, būdingus portfelio paskoloms, turinčioms panašia kredito rizikos charakteristiką, kai yra objektyvių 
įrodymų, kad jie turi nuvertėjusio finansinio turto, tačiau atskirai nuvertėję finansinio turto vienetai dar negali būti 
atpažinti. 
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Kiekvieno produkto kredito portfelio vertės sumažėjimas yra vertinamas atskirai, taikant apskaičiuotus įsipareigojimų 
neįvykdymo tikimybės ir nuostolių dėl įsipareigojimų nevykdymo rodiklius. 
 
Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas, paskolas ir lizingo įsipareigojimus.  
 
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar 
atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina, t. y. gauto 
turto ar paslaugų verte. Lizingo įsipareigojimai apskaitomi turto vertės dengimo suma. Paskolos pradžioje yra 
apskaitomos įsigijimo savikaina, o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina. 
 
Užsienio valiutos 
 
Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti šalies valiuta – eurais, taikant balanso datos valiutos kursą.  Įsigijimo 
verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas šalies valiuta – eurais, taikant įsigijimo metu 
galiojusį valiutos kursą.  Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti šalies valiuta – eurais pagal sandorio dienos valiutos 
kursą.  Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra 
pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis. 
 
Atidėjiniai 
 
Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą 
pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam 
pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, bei kai įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. 
 
Pardavimo, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos 
 
Pardavimo ir paslaugų pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu.  Grynąsias palūkanų pajamas sudaro 
palūkanų pajamų suma, susijusi su finansiniu turtu, apskaitytu amortizuota savikaina. Palūkanų pajamų suma 
pripažįstama ir nustatoma taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. 
 
Pajamas pagrinde sudaro išduotų paskolų komisiniai, kurie yra pripažįstami, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą – 
pajamas paskirstant per nustatytą laikotarpį, atsižvelgiant į apskaičiuotų palūkanų normą.  
 
Taip pat, Bendrovė gauna pajamas už prekės ženklų naudojimą iš UAB „Credit service“ pagal sutartį. 
 
Nuo 2011 metų, balandžio 1 d. Bendrovė įvedė naują pajamų pripažinimo politiką. Pagal ją delspinigiai buvo pakeisti 
vėlavimo palūkanomis ir pajamos iš vėlavimo palūkanų yra pripažįstamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, bet 
ne ilgiau nei iki 30-os dienos, jei paskola yra pradelsta arba turi kitų nuvertėjimo požymių. 
 
Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai per visą laikotarpį iki termino pabaigos, atsižvelgiant į grąžintiną 
pagrindinės paskolos dalies dydį ir nustatytą palūkanų normą. Kitos veiklos pajamos pripažįstamos kaupimo principu. 
 
Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama palūkanos už išduotas paskolas, nesusijusias su pagrindine 
veikla, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.  
 
Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos 
 
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos 
su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su 
konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos 
sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos.  
 
Suteiktų paslaugų savikainai priskiriamos suteiktų kreditų nuvertėjimo sąnaudos, klientus aptarnaujančių darbuotojų 
darbo užmokesčio sąnaudos, skolų išieškojimo sąnaudos, banko komisinių sąnaudos, pašto, SMS siuntimo 
sąnaudos, mobiliojo ryšio telefono sąnaudos, interneto sąnaudos ir visos kitos su klientų aptarnavimu susijusios 
sąnaudos. 
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Veiklos sąnaudoms priskiriama pardavimo ir bendrosios administracinės sąnaudos. Pardavimo sąnaudos – tai 
reklamos ir reprezentacinės sąnaudos. Bendrosios administracinės sąnaudos – patalpų nuoma, komunaliniai, 
administracijos darbuotojų darbo užmokestis, transportas, komandiruočių sąnaudos, teisininkų paslaugos, auditas, 
telefono ryšys, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ir kitos. 
 
Pelno mokestis 
 
2021 m. Bendrovė dirbo nuostolingai ir pelno mokesčio nemokėjo.  
 
Atidėtieji pelno mokesčiai apskaičiuojami taikant balanso įsipareigojimų metodą. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų 
skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų 
mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame 
bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš 
esmės priimti balanso datą. 
 
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniems skirtumams, jei yra tikėtina, kad bus gautas 
apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams panaudoti. 
 
 
Tarpusavio užskaitos 
 
Tarpusavio užskaitos atliekamos tada, kai yra teisinis pagrindas jas daryti bei pasirašant užskaitų aktus. 
 
Įvertinimų naudojimas ruošiant finansines ataskaitas 
 
Ruošiant finansines ataskaitas pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą 
reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus, vadovybė daro tam tikras prielaidas ir įvertinimus, 
kurie įtakoja pateiktas turto ir įsipareigojimų sumas, neapibrėžto turto ir įsipareigojimų atskleidimą bei pateiktas 
pajamų ir išlaidų sumas per ataskaitinį laikotarpį. Realūs rezultatai gali skirtis nuo įvertinimų. 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko sąskaitose. Bendrovėje operacijos grynaisiais pinigais 
neatliekamos. 
 
Palyginamoji informacija 
 
Palyginamojo laikotarpio finansinių ataskaitų duomenys buvo perklasifikuoti taip, kad jų grupavimas atitiktų 
ataskaitinio laikotarpio klasifikavimą. 
 
FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS 
 
Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Vadovybė mano, kad dabartinėmis 
sąlygomis taikomos visos būtinos priemonės Bendrovės veiklos stabilumui ir plėtrai užtikrinti.  
 
Kredito rizika 
 
Bendrovėje yra įdiegta kredito politika ir kredito rizika kontroliuojama nuolat. Bendrovė kreditų nebeišduoda 
 
 
Valiutų kursų rizika 
 
Didžioji dalis Bendrovės sandorių, sudarytų 2021 m., yra įvertinti eurais, todėl Bendrovė išvengia reikšmingos užsienio 
valiutos keitimo rizikos. 
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Likvidumo rizika 
 
Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą 
planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį arba 
užsitikrinti pakankamą finansavimą per gautus kreditus arba lėšas iš akcininkų. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų 
srautų prognozes.   
 
Palūkanų normos rizika 
 
Visos Bendrovės paskolos yra suteiktos bei gautos su fiksuota palūkanų norma, todėl Bendrovė nepatiria reikšmingos 
palūkanų normos rizikos. 
 
Pobalansiniai įvykiai 
 
Įvykiai po finansinių metų pabaigos, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo 
dieną (koreguojantys įvykiai), yra atspindimi finansinėse ataskaitose. 
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga. 
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1 PASTABA: ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 

Rodikliai Programinė įranga Sumokėti avansai Iš viso 

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. - - - 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina       

2020 m. gruodžio 31 d. 8 835 1 000 9 835 

2021 m. pokyčiai:       

- turto įsigijimas - - - 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - 

2021 m. gruodžio 31 d. 8 835 1 000 9 835 

b) Amortizacija        

2020 m. gruodžio 31 d. 8 835 1 000 9 835 

2021 metų pokyčiai:      

- finansinių metų amortizacija - - - 

- atstatantys įrašai (-) - - - 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - - - 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - 

2021 m. gruodžio 31 d.  8 835 1 000 9 835 

c) Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - - - 

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė      

9 835 EUR (2020 m. gruodžio 31 d. – 9 835 EUR). 

 

Rodikliai Programinė įranga Sumokėti avansai Iš viso 

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 0 67 67 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina       

2019 m. gruodžio 31 d. 8 835 1 000 9 835 

2020 m. pokyčiai:       

- turto įsigijimas - - - 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 8 835 1 000 9 835 

b) Amortizacija        

2019 m. gruodžio 31 d. 8 835 933 9 768 

2020 metų pokyčiai:      

- finansinių metų amortizacija 0 67 67 

- atstatantys įrašai (-) - - - 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - - - 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - 

2020 m. gruodžio 31 d.  8 835 1 000 9 835 

c) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) 0 0 0 
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2 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

Rodikliai Baldai 
Kompiuterinė 

technika 
Kitas materialusis 

turtas Iš viso 

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 678 6 822 882 8 382 

a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina        

2020 m. gruodžio 31 d. 24 112 214 813 5 803 244 728 

2021 m. pokyčiai:        

- turto įsigijimas - 6 690 816 7 506 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - (2 894) - (2 894) 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - -  - 

2021 m. gruodžio 31 d. 24 112 218 609 6 619 249 340 

b) Nusidėvėjimas        

2020 m. gruodžio 31 d. 23 434 207 991 4 921 236 346 

2021 metų pokyčiai:        

- finansinių metų nusidėvėjimas 457 4 762 359 5 578  

- atstatantys įrašai (-) - -  - 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) - (2 897) - (2 897) 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - -  - 

2021 m. gruodžio 31 d.  23 891 209 856 5 280 239 027 

c) Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) 221 8 753 1 339 10 313 

 

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusio naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina sudarė 235 

201 EUR (2020 m. gruodžio 31 d. – 218 008 EUR). 

Rodikliai Baldai Kompiuterinė technika 

Kitas 
materialusis 

turtas Iš viso 

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 1 806 9 536 988 12 330 

a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina        

2019 m. gruodžio 31 d. 24 112 211 867 5 803 241 782 

2020 m. pokyčiai:        

- turto įsigijimas - 2 946 - 2 946 

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - - 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - -  - 

2020 m. gruodžio 31 d. 24 112 214 813 5 803 244 728 

b) Nusidėvėjimas        

2019 m. gruodžio 31 d. 22 306 202 332 4 815 229 453 

2020 metų pokyčiai:        

- finansinių metų nusidėvėjimas 1 128 5 659 106 6 893  

- atstatantys įrašai (-) - -  - 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) - - - - 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - -  - 

2020 m. gruodžio 31 d.  23 434 207 991 4 921 236 346 

c) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) 678 6 822 882 8 382 



UAB “4finance” 

Buveinė: Jonavos g. 254A, Kaunas, Subjekto kodas: 301881644 

 

 
3 PASTABA:    ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 
 
Ilgalaikį finansinį turtą sudaro klientams suteikti kreditai, kurių mokėjimo terminas sueina po vienerių metų. 

Klientams suteikti kreditai pagal mokėjimo terminus pateikti 6 – oje pastaboje. 

 
4 PASTABA: KITAS ILGALAIKIS TURTAS 
 
Bendrovės kitą ilgalaikį turtą sudaro atidėtojo pelno mokesčio turtas, kurio pokyčiai pateikiami žemiau: 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

Rodikliai 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Metų pradžioje  10 095 8 407 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos), apskaitytos pelno (nuostolių) 
ataskaitoje (3 298) 1 688 

Metų pabaigoje 6 797 10 095 

 
Atidėtojo pelno mokesčio turto paskaičiavimas 2021 m. gruodžio 31 d./2020 m. gruodžio 31 d. pateiktas žemiau: 
 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  

Apmokestinama vertė 
Atidėtojo pelno mokesčio 

turtas 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Sukauptas atostogų rezervas 45 315 67 300 6 797 10 095 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas, iš viso   6 797 10 095 

 
 
5 PASTABA: PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 
 

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Klientams suteikti trumpalaikiai kreditai 425 613 682 717 

Klientams suteiktų kreditų vertės sumažėjimas (-) (23 904) (28 105) 

Pirkėjų įsiskolinimas viso: 401 709 654 613 

Įmonių grupės įmonių skolos viso: 187 176 52 473 

Kitos gautinos sumos viso: 1 536 14 932 

Per vienerius metus gautinos sumos iš viso: 590 421 722 018 

 
Įmonių grupės įmonių skolas sudaro Bendrovės gautinos sumos už prekinio ženklo nuomą bei kitas paslaugas. 

 

Bendrovės klientams suteiktų kreditų analizė pagal sudėtį ir mokėjimo terminus pateikiama žemiau. 
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6 PASTABA:    KLIENTAMS SUTEIKTI KREDITAI 
 

Rodikliai 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Klientams suteikti ilgalaikiai kreditai nominalia verte 42 106 93 224 

Klientams suteikti trumpalaikiai kreditai nominalia verte 425 741 683 642 

Klientams suteiktų kreditų vertės sumažėjimas (-) (26 408) (32 988) 

Būsimų laikotarpių pajamos - - 

Gautinos suteiktos paskolos grynąja verte iš viso, iš jų: 441 439 743 878 

Ilgalaikė paskolų dalis (gautina suma nuo 1 iki 5 metų) 39 730 89 265 

Trumpalaikė paskolų dalis (gautina suma iki 1 metų) 401 709 654 613 

 
2021 m. Bendrovė  naujų kreditų klientams neteikė (2020 m., 2019 m. ir 2018 m. neteikė taip pat). 
 
7 PASTABA: PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI 

 

Rodikliai 

Ataskaitinis  

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Pinigai banke 690 526 899 256 

Pinigai kasoje - - 

Pinigai kelyje - - 

IŠ VISO: 690 526 899 256 

 

8 PASTABA: ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA 

Rodikliai Akcijų skaičius Suma, EUR 

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje   

1. Pagal akcijų rūšis   

1.1. Paprastosios akcijos 5 000 1 448 100 

1.2. Privilegijuotosios akcijos - - 

1.3. Darbuotojų akcijos - - 

1.4. Specialiosios akcijos - - 

1.5. Kitos akcijos - - 

IŠ VISO: 5 000 1 448 100 

 
2021 m. Bendrovės įstatinis kapitalas išliko nepakitęs. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Paprastosios akcijos 

nominali vertė lygi 289,62 EUR.  
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9 PASTABA: PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS  

 

Straipsniai Suma 

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (334 062) 

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (286 340) 

Paskirstytinas rezultatas – pelnas - finansinių metų pabaigoje (286 340) 

Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti - 

Paskirstytinas pelnas - 

Pelno paskirstymas:   

− į įstatymo numatytus rezervus - 

− į kitus rezervus - 

− dividendai - 

− kiti - 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas - finansinių metų pabaigoje (620 402) 

 

 

10 PASTABA: REZERVAI  

Privalomasis rezervas 

Privalomasis rezervas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą sudaromas iš paskirstytino pelno.  

Bendrovės privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc. 

įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti.  

Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 10 proc. įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną, gali būti perskirstyta. 

 

11 PASTABA: NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI) 

 

2021 m. atidėjinių skaičiavimo principai nekito. 2021 m. įmonės patyrė 286 340 eurų nuostolį. 
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12 PASTABA: ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ  
 

Grupė Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Mokėtinų sumų skaidymas 
pagal rūšis  

Per vienerius 
finansinius 

metus 

Po vienerių 
metų, bet ne 

vėliau kaip 
per penkerius 

metus 

Po 
pen-

kerių 
metų 

Per vienerius 
finansinius 

metus 

Po vienerių 
metų, bet ne 

vėliau kaip 
per penkerius 

metus 
Po pen-

kerių metų 

Įmonių grupės įmonėms 
mokėtinos sumos, iš jų: 92 871 - - 136 904 - - 

Įmonių grupės įmonėms sumos 
už paslaugas 92 871 - - 136 904 - - 

Gauti avansai 183 086 - - 217 403 - - 

Skolos tiekėjams 9 812 - - 11 116 - - 

Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai, iš jų: 45 886 - - 67 305 - - 

Mokėtini atlyginimai 9 - - 9 - - 

Socialinio draudimo mokėtinos 
įmokos, įskaitant GPM 562 - - (4) - - 

Sukauptas atostogų rezervas 45 315 - - 67 300 - - 

Sukauptas premijų rezervas - - - - - - 

Kiti su darbo santykiai susiję 
įsipareigojimai - - - - - - 

Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai, 
iš jų: 46 800 - - 33 190 - - 

Mokesčiai 46 800 - - 33 190 - - 

Kitos įvairios mokėtinos sumos - - - - - - 

Iš viso mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 378 454 - - 465 918 - - 

 

Bendrovės skolas grupės įmonėms sudaro skolos už paslaugos bei sukauptos sąnaudos už būsimas paslaugas. 

 

13 PASTABA: PARDAVIMO PAJAMOS  

 

Straipsnio pavadinimas 

 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Palūkanų pajamos ir komisiniai 524 257  723 016 

Atgautos nurašytos sumos 101 844 372 849 

Viso pardavimų pajamų: 626 102 1 095 865 

 

Palūkanų pajamas sudaro pajamos, gautas iš Bendrovės pagrindinės veiklos – iki 2015 m. gruodžio 19 d. suteiktų 

greitųjų kreditų palūkanų.  

Nuo 2018 m. Bendrovės suteiktų paslaugų savikaina nebeišskiriama atskirai, o išskaidoma tarp pardavimo sąnaudų 

ir bendrų ir administracinių sąnaudų, pajamoms priskiriant atgautas nurašytas sumas, visa kita suma perkeliama į 

bendras ir administracines sąnaudas.  
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 14 PASTABA:   PARDAVIMO SĄNAUDOS  
 

Straipsnio pavadinimas 

 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Marketingo ir reprezentacinės sąnaudos 22 373 66 914 

IŠ VISO: 22 373 66 914 

 
15 PASTABA:   BENDROS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 
 

Straipsnio pavadinimas 

 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 489 618 641 191 

Patalpų nuomos sąnaudos 28 394 32 616 

Su auditu susijusios sąnaudos - - 

Teisinių paslaugų sąnaudų 32 274 16 730 

Ilgalaikio turto amortizacijos ir  nusidėvėjimo sąnaudos 5 575 6 960 

IT sąnaudos 181 992 178 960 

Kreditų išieškojimo sąnaudos 1 034 4 021 

Ryšių sąnaudos 9 823 11 283 

Transporto sąnaudos 6 385 5 384 

Pašto išlaidos 24 400 213 

Valdymo mokestis 223 915 265 602 

Kitos sąnaudos 47 918 34 916 

IŠ VISO: 1 051 328 1 197 877 

 

Bendrovės pardavimo bei bendrosios ir administracinės sąnaudos kartu per 2021 m. sudarė 1 073 701 EUR (2020 

m. – 1 264 791 EUR). 

 

16 PASTABA: KITOS VEIKLOS REZULTATAI 
 

Rodikliai 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Parduotų paskolų pajamos 12 017 128 484 

Ilgalaikio turto perleidimo pelnas - - 

Kitos pajamos 146 138 
 

151 087 

 
Parduotų paskolų sąnaudos -230 - 

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis - - 

Kitos sąnaudos -2 - 

Viso kitos veiklos rezultatas 157 921 279 571 

 

2021 m. Bendrovės parduotų paskolų portfelio pajamos sudaro 12 017 EUR (2020 m. – 128 484 EUR), jos gautos 

pardavus dalį nurašytų paskolų portfelio. 
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17 PASTABA:    PELNO MOKESTIS  
 
2021 m. Bendrovė dirbo nuotolingai ir pelno mokesčio nemokėjo. 

 

Rodikliai Tarifas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius   (289 679) 110 644 

Pastovieji skirtumai:     

      Pastovieji mokestiniai skirtumai   (21 986) (19 970) 

      Neapmokestinamos pajamos (-)   (85 382) (372 849) 

Pelnas po pastoviųjų skirtumų   (397 046) (282 175) 

Laikinieji skirtumai:   8 524 11 254 

Pelnas po laikinųjų skirtumų   (388 522) (270 921) 

Panaudoti sukaupti mokestiniai nuostoliai (-)   - - 

Ataskaitinių metų apmokestinamasis pelnas   (388 522) (270 921) 

Ataskaitinių metų mokėtinas mokestis Balanse iš viso: 15% 0 0 

 
 
Pelno mokesčio (pajamos)/sąnaudos 
 

Rodikliai 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos - - 

Praėjusių metų pelno mokesčio tikslinimo (pajamos)/sąnaudos (6 637) 446 394 

Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos)/sąnaudos 3 298 (1 688) 

IŠ VISO (3 339) 444 706 

 
2021 m. įmonė patyrė nuostolį, todėl pelno mokesčio neskaičiuojame. 2021 m. gruodžio 31 d. apskaityti Bendrovės 

laikinieji skirtumai, kurie pasinaikins 2021 m. ir vėlesniais laikotarpiais ir bus apmokestinti 15 proc. tarifu. Pelno 

mokesčio koregavimo eilutėje yra atskleisti praėjusių finansinių metų pelno mokesčio koregavimai. 

 
18 PASTABA. FINANSINIAI RYŠIAI SU BENDROVĖS VADOVAIS 

 

Rodikliai  
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Sumos, susijusios su darbo santykiais, priskaičiuotos per metus 100 158 153 944 - 

Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 - 

 

Vadovais Bendrovėje laikomi: direktorė. Bendrovės vadovybei nesuteikta jokių garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų 

ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.  

 
  



UAB “4finance” 

Buveinė: Jonavos g. 254A, Kaunas, Subjekto kodas: 301881644 

 

19 PASTABA. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

 

Ataskaitiniais metais buvo vykdomi sandoriai su susijusiomis įmonėmis. Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena 

šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos 

sprendimus, įmonės yra valdomos to paties akcininko kaip ir Bendrovė. 

Asocijuotos įmonės valdomos to paties akcininko kaip ir Bendrovė. Įmones sieja komerciniai santykiai, siekiant 

ekonominės naudos Bendrovei. 

 

Sandoriai tarp susijusių asmenų buvo vykdomi rinkos kainomis. Žemiau pateikiami susijusių įmonių skolų likučiai:  

 

Rodikliai Ataskaitinis laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Gautinos sumos:   

Prekybinės susijusių įmonių skolos 187 176 52 473 

Mokėtinos sumos:   

Prekybinės skolos susijusioms įmonėms 92 871    136 904 

 
 
20 PASTABA: VEIKLOS TĘSTINUMAS 
 
2021 metais Bendrovė, pasinaudodama sukaupta patirtimi, rinkos galimybėmis ir įvertindama galimus rizikos 

veiksnius, planuoja toliau vystyti veiklą pagal susitarimą su UAB „Credit Service“ ir administruojant iki 2015 metų 

pabaigos UAB „4Finance“ išduotų paskolų portfelį bei ketina ieškoti papildomų pajamų šaltinių, plečiant 

bendradarbiavimo partnerių ratą ir apimtis.  

Atsižvelgiant į visas išvardintas aplinkybes, vadovybės nuomone, Bendrovė yra pajėgi toliau tęsti ekonominę ūkinę 

veiklą bei ieškoti galimybių tą veiklą plėtoti, todėl finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo 

pagrindu.  

 
 
  

Rodikliai Sandorio rūšis 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Pardavimai:    

Prekių ir paslaugų pardavimai 146 136 183 630 

Pirkimai    

Prekių ir paslaugų pirkimai 381 363 346 261 



UAB “4finance” 

Buveinė: Jonavos g. 254A, Kaunas, Subjekto kodas: 301881644 

 

 
21 PASTABA: GALINTYS ATSIRASTI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
2016 – 2021 metais Bendrovėje pilno mokesčių patikrinimo nebuvo. Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 3 

po ataskaitinių mokestinių metų iš eilės einančius metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei 

apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų 

iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu. 

 
22 PASTABA:  POBALANSINIAI ĮVYKIAI 
 
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių kitų poataskaitinių įvykių. 

 

 

 
Direktorė    Giedrė Štuopė 

  (parašas)   

 
Vyriausioji buhalterė    Laura Keliauskienė 

  (parašas)   

 

 

     

Šias finansines ataskaitas direktorė patvirtino 2022 m. balandžio 30 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




