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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA   
 

UAB ”Vilniaus apšvietimas“ akcininkui 
 
Nuomonė  
Mes atlikome UAB ”Vilniaus apšvietimas“ (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias 
sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) 
ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis 
raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 
pateikia Įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų 
finansinius veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos standartus.  

Pagrindas nuomonei pareikšti 
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė 
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė 
už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių 
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą 
(toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų 
etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu 
ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir 
tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija  
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji 
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra 
atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes 
nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją. 

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 
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 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

 
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 
verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra 
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar 
klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir 
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo 
apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę 
ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo 
procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma 
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje 
pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o 
ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, 
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, 
laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti 
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis 
finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir 
laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 
arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir 
surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. 
Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo 
iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, 
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių 
nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti 
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume 
pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 
vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 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 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 

To the Shareholders of  
JSC “Vilniaus apšvietimas” 

 
Opinion 
We have audited the financial statements of  JSC “Vilniaus apšvietimas” (the Company), 
which comprise the balance sheet as at December 31, 2018, and the income (loss) 
statement, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then 
ended, and explanatory note, including a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of the Company as at December 31, 2018, and (of) its 
financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the 
Business Accounting Standards. 

Basis for Opinion  
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). 
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are 
independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards 
Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) 
together with the requirements of the Law on Audit of Financial Statements of the 
Republic of Lithuania that are relevant to audit in the Republic of Lithuania, and we 
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Law on Audit of 
Financial Statements of the Republic of Lithuania and the IESBA Code. We believe that 
the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 

Other Information 
The other information comprises the information included in the Company’s annual 
report, but does not include the financial statements and our auditor’s report thereon. 
Management is responsible for the other information. 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do 
not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the 
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially 
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or 
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, 
we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are 
required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
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In addition, our responsibility is to consider whether information included in the 
Company’s annual report for the financial year for which the financial statements are 
prepared is consistent with the financial statements and whether annual report has been 
prepared in compliance with applicable legal requirements. Based on the work carried 
out in the course of audit of financial statements, in our opinion, in all material respects: 

•   The information given in the Company’s annual report for the financial year for 
which the financial statements are prepared is consistent with the financial statements; 
and 

•    The Company’s annual report has been prepared in accordance with the requirements 
of the Law on Financial Reporting by Undertakings of the Republic of Lithuania. 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Financial Statements  
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial 
statements in accordance with the Business Accounting Standards as adopted by the 
European Union, and for such internal control as management determines is necessary to 
enable the preparation of the financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the 
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no 
realistic alternative but to do so.  

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial 
reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to 
issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level 
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will 
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud 
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis 
of these financial statements.  

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and 
maintain professional scepticism throughout the audit. We also:  

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to 
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting 
from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of 
internal control.  





UAB „Vilniaus apšvietimas“  

finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d. 
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I. ĮŽANGINĖ DALIS 

 

Mes atlikome UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau–Įmonė) 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių 

ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, 

auditą.  

 

II. NEPRIKLAUSOMUMAS 

 

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir 

partneriai, aukštesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teisės aktų nustatytą auditą, 

nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą 

„Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 

finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir 

laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 

įstatymu ir TBESV kodeksu. 

 

III. AUDITO APIMTIS  

 

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir 

aptariami audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir 

atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai 

svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai. 

 

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 

 

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai UAB „Vilniaus apšvietimas“ naudojimui ir negali būti 

naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio 
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rašytinio UAB „Aufina“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus 

privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus. 

 

V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS 

 

Auditą atlikome vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Lietuvos Respublikos galiojančiais 

įstatymais bei normatyviniais aktais, laikantis Buhalterių profesionalų etikos kodekso, auditoriaus 

profesinėmis žiniomis ir patirtimi bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo 

procedūromis. 

Mes atlikome Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas, ir 

tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo 

pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, auditą.  

Metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Verslo apskaitos 

standartais. 

Audito metu testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinių ataskaitų sumas ir jų 

atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės atlikti reikšmingi 

įvertinimai, taip pat bendras finansinių ataskaitų pateikimas pagal nustatytą tvarką.  

Įmonės vadovybė atsakinga už audito atlikimui reikalingų dokumentų bei duomenų pateikimą, jų 

teisingumą, patikimumą ir pilnumą. Dėl audito procedūrų bei vidaus kontrolės ribotumo atliekant 

patikrinimus (atliekama atrankos būdu), nėra galimybės surasti visas buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės klaidas. Lieka neišvengiama rizika, kad gali likti nepastebėtų klaidų ir 

informacijos iškraipymų. 

Už pateiktų finansinių ataskaitų teisingumą atsakinga Įmonės vadovybė, o Auditorius 

atsakingas už išreikštą nuomonę apie finansines ataskaitas. 

Mes atlikome Įmonės metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie audituoto 2018 m. finansinių 

ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Patikrinimo tikslas yra įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime 

pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų rinkinio duomenims. Mes netikrinome Įmonės 

vadovybės vertinimų, ateities planų ir prognozių, nes tai nėra audito tikslas, todėl nepareiškiame 

nuomonės apie tai. 

Remdamiesi atliktu patikrinimu, mes pareiškėme, kad 2018 metų Įmonės metiniame pranešime 

nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotomis Įmonės 2018 metų 

finansinėmis ataskaitomis. 
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VI. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽAŠČIŲ APRAŠYMAS  

 

 

Auditoriaus išvada nemodifikuojama, todėl, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

teisingai parodo UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2018 metų 

veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei verslo apskaitos 

standartus. 

 

VII. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI  

 

Įmonės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Verslo apskaitos 

standartais. 

Įmonės apskaitos politika ir apskaitai naudojamas sąskaitų planas atitinka Verslo apskaitos 

standartų reikalavimus. 

 

VIII. VIDAUS KONTROLĖ 

 

Įmonėje vidaus kontrolę užtikrina vadovybės sudaryta kompleksinė taisyklių ir procedūrų sistema. 

Šią sistemą sudaro patvirtinta Įmonės organizacinė valdymo struktūra, darbuotojų pareigybiniai 

nuostatai, darbo instrukcijos, darbo tvarkos taisyklės, finansų ir pardavimų tarnybos nuostatai ir 

kita.   

Įmonės vadovybė yra atsakinga už tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 

finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ir klaidos.  

Atliekant finansinės atskaitomybės auditą aiškinomės tik tas apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų 

tvarkas ir procedūras, kurios yra svarbios finansinių ataskaitų tvirtinimams. 

Reikšmingų pastabų vidaus kontrolei neturime. Audito metu mes nenustatėme faktų, kad Įmonės 

vidaus kontrolės sistema neužtikrina klientų pinigų ir finansinių priemonių saugumo. 
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