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�EPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
 
 

UAB “ UTE�OS REGIO�O ATLIEKŲ TVARKYMO CE�TRAS ” AKCI�I�KAMS 
 
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų 
 
Mes atlikome čia pridedamo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Įmonė) 
finansinių ataskaitų rinkinio, kuriuos sudaro 2011 m. gruodžio 31 d. balansas, ir tuomet pasibaigusių 
metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei reikšmingų apskaitos 
principų santrauka ir kitos aiškinamojo rašto pastabos, auditą 
 
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas 

 
Įmonės vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Verslo 
apskaitos standartus. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, kuri užtikrintų, kad finansinės 
ataskaitos būtų parengtos ir teisingai pateiktos be reikšmingų informacijos iškraipymų dėl apgaulės ar 
dėl klaidos, sukūrimą, įdiegimą bei palaikymą. Įmonės vadovybė taip pat yra atsakinga už tinkamos 
apskaitos politikos parinkimą ir taikymą bei apskaitinių įvertinimų, kurie yra pagrįsti esamomis 
aplinkybėmis, atlikimą. 
 
Auditoriaus atsakomybė 

 
Mūsų pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą 
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė buhalterių federacija. Šie 
Standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume ir atliktume auditą taip, 
kad gautume pakankamą užtikrinimą apie tai, ar finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. 
 
Audito metu buvo atliktos finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus pagrindžiančių įrodymų gavimo 
procedūros. Pasirinktos audito procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei 
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar dėl klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. 
Atsižvelgdamas į vidaus kontrolės sistemą, susijusią su Įmonės finansinių ataskaitų parengimu bei 
teisingu pateikimu, auditorius įvertina riziką tam, kad galėtų tinkamai suplanuoti audito procedūras, 
kurios yra tinkamos pagal aplinkybes, bet ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės 
sistemos veiksmingumą. Audito metu taip pat buvo įvertintas taikytos apskaitos politikos  tinkamumas, 
vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.  
 
Mes tikime, kad mūsų gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami, kad  pagrįstų mūsų nuomonę. 
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�uomonė 

 
Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Įmonės 2011 m. 
gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2011 metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Verslo apskaitos 
standartus.  
 
Išvada dėl kitų įstatymų reikalaujamos pateikti informacijos 
 
Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą Įmonės 2011 metų metinį pranešimą, ir nepastebėjome jokių 
reikšmingų į ją įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Įmonės 2011 m. gruodžio 31 d. 
finansinėms ataskaitoms. 
 
Auditorius Arūnas Butkevičius 
2012.03.09 
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Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000433 
 
UAB „Tezaurus auditas“ 
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211 
 


