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AUDITO ATASKAITA
UAB'Anyk56iq vandenys"
akcininkams ir administracijai

t. IZANGLNE DALTS

Mes, UAB Snalitika" auditoriai, atlikome UAB "AnykSdiLl vandenys" (toliau tekste lmone)

2018-12-31 balanso ir sus|usiq pelno (nuostolio) ataskaitos, nuosavo kapitalo poky6iq ataskaitos,

pinigq srautq ataskaitos bei aiskinamojo raSto u2 laikotarpi nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 audita.

Sis finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, priimtais

taikyti Europos Sqiungoje bei Lietuvos Respublikos teises aktais, reglamentuojaneiais buhalterine

apskaitE ir finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymq. U2 5j finansiniq ataskaitq rinkini ir metini praneSimq

yra atsakinga lmonds vadovybe. MUsq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareiksti savo nuomone apie

Sias finansines ataskaitas ir ivertinti, ar metiniame praneSime pateikti duomenys atitinka finansiniq

ataskaitq rinkinio duomenis.

Mes perskaiteme UAB "Anyk56iq vandenys" 2018 m. metini pranesimq (veiklos ataskaitd su

tikslu pateikti savo nuomone ddl pateiktos informacijos atitikimo Lietuvos Respublikos istatymams bei

nustaMi, kad Sioje ataskaitoje, lyginant su metinemis finansin€mis ataskaitomis, n€ra reiksmingq

neatitikimq.

Mes pateikiame audito ataskaitq, kaip dali visos audito darbo apimties, ir apibndiname
atlikto audito rezultatus. Audito ataskaitos struktara ir sudatis atitinka 2017-05-11 Lietuvos
auditoiq rAmq prezidiumo nutarimu Nr.10.9.1 patviftintus reikatavimus audito ataskaitai.

Audito ataskaitoje yra pateiKi tik tie reik5mingi dalykai, kuriuos pastebeiome audito metu, ir

aptariami audito metu nustatyti imon6s valdymui ar prieziUrai svarbiis dalykai. Planuojant ir atliekant

finansiniq ataskaitq rinkinio auditq nera siekiama nusta$i visus imones valdymui ar prie2iUrai svarbius

dalykus ir tod€l audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Auditoitq duomenys

Audito imonds pavadinimas UAB "Analitika". lmones kodas 301492803. lregistravimo data

2007 m. gruod2io 18 d. lmon€ vykdo audito praktikq nuo 2014 m. Audito jmon€s paZym6jimas

Nr. 001427 Buveines adresas Konstitu cios pt. 12-202, korp.5, LT-09308 Vilnius.

Telefonas: +370 (5) 233 5656; +370 698 30624. Elektroninis pastas info@anatitika.eu.

Audito imones veiklos civilin€ atsakomybe yra apdrausta.

UAB,Analitika" banko rekvizitai: a/s LT45 7044 0600 0627 2666, AB SEB bankas.

UAB,Analitika" direkorius: auditorius Danius Stra2inskas.
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Pareigos Vardas, pavarde Atestatai Ko ntakti ne i nformac ii a
Atsakingas
auditorius

Danius
StraZinskas

Auditoriaus pazymejimas
Nr.000496

Telefonas: +370 (699) 24258
el. pastas: info@analitika.eu

Auditoriaus
padejejas

Vladimir
Davydov

lrasytas i LAR auditoriq pade,eiq
sqraSq.

Telefonas: +370 (5) 2335656,
+370 (698) 30624

el. oaStas: info@analitika.eu

Audito darbo grup6s sud6tis

II. NEPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teises aktq nustatytq auditE atliekantis auditorius, audito imone ir

partneriai, aukslesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teises aktq nustatytq auditq, nepriklausomi

nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos isleistq ,,Buhalteriq profesionalq

etikos kodeksq" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito

istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laik€si kitq etikos reikalavimr.l,

susijusir.l su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV kodeksu.

III. AUDITO APIMTIS IR LAIKAS

UAB ,,Analitika" auditoriai atliko lmones finansiniq ataskaitr.t rinkinio auditq remiantis

tarptautiniais audito standartais (toliau - Standartai), kuriuos nustato Tarptautine buhalteriq federacija.

Sie Standartai reikalauja, kad mes laikytumem6s profesin€s etikos reikalavimq ir planuotume bei

atliKume auditq taip, kad gautume pakankamq uZtikrinimq apie tai, ar finansinese alaskaitose nera

reiksmingq iSkraipymq.

Auditoriai pareiske, kad buvo atlikti audito imones, auditorir.l ir auditoriq padejejq teisiq atliKi

auditq apribojimq testai. Auditoriai konstatuoja, kad audito imon€, auditoriai ir auditoriq padejejai

neturejo teisir.l atlikti auditq apribojimq (LR Audito istatymas, Auditoriq profesin6s etikos kodeksas).

Auditas yra atliktas remiantis pagrindiniais auditoriq veiklos principais, kurie yra : nepriklausomumas;

sqZiningumas ir objektyvumas; profesine kompetencfa; konfidencialumas; atsakomybe visuomenei.

Auditoriq nepriklausomumui ir objektyvumui nebuvo daroma jtaka, jq kvalifikacija yra

pakankama audito paslaugq teikimo sutarties sqlygq tinkamam vykdymui.

Audito pradZia: 2018 m. lapkridio 15 d.

Audito pabaiga: 2019 m. kovo 22 d.

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Si audito ataskaita skiriama iSskirtinai lmones naudojimui ir negali b0ti naudojama kitiems

tikslams. Si ataskaita negali boti pateikta jokiai treciai Saliai be isankstinio rasytinio UAB ,Analitika"

sutikimo, iSskyrus Lietuvos Respublikos istatymuose numaq us privalomus audito ataskaitos

pateikimo atvejus.

'UAE *AnahtiQe', 1(onstitucijos pr. 12-202, L(09308 'l/itnius
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V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA

Atliekamo audito tikslas yra deramai isitikinti, ar finansindse ataskaitose nera

reikimingq inlormacijos i Skruipymq :

1) ivertinti, ar finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais tikrai ir teisingai parodo

finansing b0klg, veiklos rezultatus ir pinigq srautus;

2) ivertinti, ar finansines ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojan6ius teises

aktus, reglamentuojan6ius buhaltering apskaitE ir finansiniq ataskaitr.t sudarymq, taip pat kitus

teises aKus;

3) ivertinti, ar administracijos vadovo parengtame metiniame prane5ime (veiklos ataskaitoje)

pateiKi duomenys atitinka finansiniq ataskaitq duomenis.

lmonds administracija yra atsakinga:

1) u2 tinkamq apskaitos politikos parengimE ir vykdymE;

2) u2 tinkamq vidines kontroles sistemos organizavimq, kad b0tq uZkirstas kelias apgaulei,

klaidoms ir istatymq bei kitq norminiq aktq paZeidimams;

3) uZ finansines ataskaitas bei tinkamq apskaitos irasq, pakankamai tiksliai bet kokiu laikotarpiu

atskleidZiandiq finansinQ bUklg, tvarkymq, jq tikslumq, iSbaigtumq bei pagristumq.

Auditorius yra atsakingas:

1) u2 audito planavimq taip, kad butr{ pakankamos galimyb€s pastebeti reiksmingus finansiniq

ataskaitLl ir apskaitos iraSq iSkraipymus, (tarp jq bet kokius reik5mingus informacijos

iSkraipymus, susidariusius del apgaules, klaidq ar istatymq bei kitq norminiq aktq paZeidimq)

audito atlikimo metu b0tr.t iSaiSkinti esminiai netikslumai finansin6je atskaitomyb€je;

2) uZ audito darbq planavimq ir atlikimq prisilaikant profesinio skepticizmo principo;

3) u2 patikrintq finansiniq ataskaitq teisingumq racionalaus pakankamumo dbose.

Audito veiksmq sud6tis ir vykdymas

Audito metu buvo atliktos finansiniq ataskaitq sumas ir atskleidimus pagrind2iandiq irodymq
gavimo procedUros. Pasirinktos proceduros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, iskaitanl
finansiniq ataskaitq reiksmingo iSkraipymo rizikos d€l apgaules ar del klaidos, jvertinimq. lvertindamas
Sie rizikq, auditorius atsiZvelgia iimones vidaus kontroles sistemq, kuri yra svarbi imones finansiniq

ataskaitq sudarymui ir teislngam jq pateikimui, kad galetq parinKi esamomis aplinkybemis tinkamas

audito procedUras, bet ne tam, kad pareikStq nuomong apie jmonds vidaus kontroles sistemos

veiksmingume. Audito metu taip pat buvo ivertintas taikytos apskaitos politikos tinkamumas,

vadovybes atliktq apskaitiniq ivertinimq pagristumas bei bendras finansiniq ataskaitq pateikimas.

UAE -fuutitifoL','l{owtitucijos pr. 1 2-202, Ltt-09308 ldnius
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Vykdant auditq auditortai atliko lemiau iivardintas proced0ras.

1. lmon6s ir jos aplinkos, iskaitant apskaitos sistemq ir vidaus kontrole, analize su tikslu ivertinti

reiksmingo finansiniq ataskaitq informaci.jos iSkraipymo rizikq. Auditoriai lvertino iemiau

isvardintus imon€s veiklos aspeKus.
'l ) lmones verslo aplinkos ir veiklos specifiniai bruoZai.

2) lmones veiklos pobudis.

3) lmones veiklos, valdymo lygio ir susijusios verslo rizikos ivertinimas.
4) Verslo operacijq ir reikSmingq imones 0kinei veiklai ir i5kraipymq rizikai ivykiq analize.

5) Susijusiq Saliq identifikavimas ir Ekiniq rysiq tarp jq analize.

6) Apskaitos ir kontroles funkcijq vykdanCiq darbuotojq kvalifikacijos lvertinimas.
7) lmones apskaitos politikos ivertinimas, ar ji tinka verslui ir atitinka galiojan6iq finansiniq

ataskaitq sudarymo tvarkq bei naudojamq apskaitos politikq atitinkamoje Ekio Sakoje.

8) lmonOs apskaitos informacines ir kontroles sistemos ivertinimas.
2. Analitiniq patikrinimo procedUrq pasirinkimas ir vykdymas, jmonds finansiniq ataskaitq analize,

veiklos ir finansiniq rezultatq vertinimas ir perziUra.

3. Audito rizikos ivertinimas: igimtos (veiklos) rizikos veiksniq ivertinimas; kontroles rizikos

veiksniq ivertinimas; neaptikimo rizikos (audito patikimumo) lygio nustatymas.

4. Tiriamos audito tikslais imones Ukiniq ivykiq visumos apibrdiimas, visumos stratifikavimas,

atrankos apimties nustatymas, audito procedOrq pasirinkimas, audito plano sudarymas.

5. Tiriamos audito tikslais imties atranka, imties elementq testavimas, imties elementq testavimo

rezultatq vertinimas.

6. Finansinds informacijos patikrinimas: ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo,

dotaci.jq ir subsidijq, moketinq sumq ir jsipareigojimq, pajamq ir sqnaudq sri6iq auditas.

Mokes6iq srities patikrinimas su tikslu isitikinti, jog finansindje atskaitomybeje nera reiksmingq

klaidq del imones mokesdiq apskaitos metodikos taikymo.

7. Finansiniq ataskaitq ivertinimas su tikslu nustatyti, ar finansin6s ataskaitos visais reiksmingais

ativilgiais tikrai ir teisingai parodo imones finansing bUkle, veiklos rezultatus bei pinigq srautus

ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojan6ius teises aktus, reglamentuojandius

buhalterine apskaitE ir finansiniq ataskaitq sudarymq.

8. Audito darbo dokumentq ir darbo rezultatq (auditoriaus isvada, audito ataskaita, laiskas

vadovybei ir kiti dokumentai) parengimas ir jforminimas.

Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamq pagindq pareikiti mflsq nuomong
apie lmones metiniq finansiniq ataskait,l rinkini.

't)A@ -fuuhti{a', Koflstitucios pr. 12-202, Lt-09308 ,li[nius
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vt. AUDITORIAUSISVADOSMODIFIKAV[MOPRtEzASeTaeAeSVtteS

Auditoriaus i5vada nebuvo modiflkuota. Auditorius nepriklausomo auditoriaus iSvadoje pateikd

besqlyging nuomone.

Dalykq, kurie atskirai arba kartu paemus apribojo auditoriaus darbo apimti, nebuvo.

Nesutarimq su lmones vadovybe, kurie atskirai arba kartu paemus yra reik5mingi finansinems

ataskaitoms ar turejo jtakos auditoriaus iSvadai, nebuvo.

Auditoriaus nuomone

MAsq nuomone, prid6tos finansinas ataskaifos visais reik5mingais aEvilgiais teisingai

pateikia lmonas 2018 m. gruodZio 31 d. finansine padbti ir tq dienq pasibaigusiq met,4

finansinius veiklos rezultatus ir pinigq sraufus pagal verslo apskaifos standaftus, priimtus

ta i kyti E u ro p o s S qj u n goj e.

vil. FTNANS//NES ATASKATTOS tR pASt0LyMAt JtJ TOBUL\N\MU|

lmones apskaitos politika ir flnansiniq ataskaitq sudarymo tvarka pagrista Lietuvos

Respublikoje buhaltering apskaitE ir finansiniq ataskaitq sudarymq reglamentuojandiais teises aktais,

Verslo apskaitos standartais (VAS) bei bendrais apskaitos principais, darant prielaidq, kad lmon6s

veiklos laikotarpis yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

Visos audituojamo laikotarpio 0kin€s operacijos nurodytos apskaitoje. Apskaitos duomenys

tinkamai klasifikuojami pagal sandoriq turini ir apskaitomi Siai klasifikacijai skirtose sqskaitose.

Audito metu gavome vadovybes patvirtinimus del atsakomyb€s u2 finansiniq ataskaitq

paruoSimq, ddl finansiniq dokumentq ir su jais susijusiq duomenq pateikimo pilnume.

Mes buvome itikinti, kad nebuvo jokiq vadovq ar darbuotojq pa2eidimq, kurie galetq tureti

reikSmingq poveiki fi nansinems ataskaitoms.

Taip pat nebuvo praneSimq i5 valdZios institucijq ir akcininkq ddl neatitikimq ar trUkumq lmones
finansines atskaitomyb6s praktikoje, galineiq tureti poveiki finansin6ms ataskaitoms.

Mes nepasteb6jome vadowbes reikSmingq klaidq, kurios darytq itakE finansindms

ataskaitoms. lmonds vadovybe laiku pateike b0tinq informacijq ir dokumentus, reikalingus auditui

atlikti. lSsamiai atsake i visus pateiktus klausimus.

Audito metu nebuvo sitilyta atlikti reikSmingq finansinir.t ataskaitq koregavimq ir pateikta

pastabq.

MET\N\O qRANESIMO AT|T\KMO FTNANSTNEMS ATASKATTOMS IVERTIN[MAS

KitE informacijq sudaro informacija, pateiKa lmones metiniame praneSime, tadiau ji neapima

finansiniq ataskaitr.l ir mosLl auditoriaus isvados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos informacijos

pateikimE.

MUsq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame

jokios formos uztikrinimo iSvados apie jq.

OAA *Anatiti6g", Koflstitucijos pr. 12-202, L(0930E litnius
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Atliekant finansiniq ataskaitq auditq, mUsq atsakomybe yra perskaityti kitq informacijq ir

apsvarstyti, ar yra reiksmingq neatitikimq informacijai, pateiKai finansinese ataskaitose, arba m0sq

Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikSmingai iskraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu

darbu pastebime reiksmingq kitos informacijos iskraipymq, mes turime atskleisti 5i faktq. Mes neturime

su tuo susijusiq pastebejimq.

lmones metinis pranesimas (veiklos ataskaita) atitinka Lietuvos Respublikos teises aktams.

IX. VIDAUS KONTROLE

Veiklos pob0dis

Audito metu nustaMa, kad lmones vykdoma veikla yra suderinta su LR istatymais. Vykdoma

veikla, pob0dis ir aplinka vertinama kaip atitinkanti normalios Ukin€s veiklos rizikos kriterijus.

I mo n 6 s v ald ym o o rg a n i zav i m as

Administracijos vadovas organizuoja jmon6s veiklq ir veikia lmon6s vardu esant santykiams su

kitais asmenimis: sudaro sandorius, priima darbuotojus idarbE, nustato darbuotojq teises ir pareigas,

darbo apmokejimo sistemas ir normatyvus. lmonds valdymo pagrindq sudaro darbuotojq funkcijq ir

atsakomybes paskirstymas, kuri nustato lmones valdymo strukt0ra, vidaus darbo tvarkos taisykles,

administracijos darbo reglamentas, darbuotojq pareiginiai nuostatai ir kiti lmones reglamentais. Su

materialiai atsakingais asmenimis yra sudarytos visi5kos materialinds atsakomybes sutartys.

Sudarylas darbuotojq, turindiq teisg pasiraSyti apskaitos dokumentus, sErasas.

lmones valdymo organizavimas ir valdymo personalo kvalifikacija yra pakankama jmones

tinkamam funkciiq vykdymui, apskaitos ir kontrol6s sistemos funkcionavimui u2tikrinti.

Apskaitos ir kontrol6s sistema

lmones apskaitos informacind sistema apima b0dus ir jraSus, kurie: nustato ir registruoja visas
teisetas 0kines operac[as; laiku ir pakankamai i5samiai apibUdina Ukines operacuas, kas leidZia

tinkamai grupuoti okines operacijas finansin€se ataskaitose; ismatuoja okiniq operaci.jq verte tokiu
btldu, kuris leidZia u2registruoti jq tikrejE piniging vertg finansinese atskaitose; nustato, kada ivyko
Ukines operacijos, kad Ukines operac|os b[tq priskiriamos teisingam ataskaitiniam laikotarpiui;

tinkamai atvaizduoja 0kines operacijas ir susijusius atskleidimus finansinese atskaitose.

lmone, tvarkydama buhaltering apskaitq ir sudarydama finansines atskaitas, vadovaujasi Siais

bendraisiais apskaitos principais: imones principu, veiklos testinumo principu, periodiSkumo principu,

pastovumo principu, piniginio mato principu, kaupimo principu, palyginimo principu, atsargumo
principu, neutralumo principu, turinio svarbos principu. lmones buhalterine apskaita tvarkoma ir
finansine atskaitomybe sudaroma remiantis LR Buhalterines apskaitos istatymu, LR lmoniq flnansines
atskaitomybes istatymu, Verslo apskaitos standartais, LR Vyriausyb€s nutarimais, vadovaujanciq

institucijq nurodymais ir lmonds apskaitos politika.

'uArB -Aruatifut", Kotlrtitucios pf. 12-202, Lt-Og3oS ,likius
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lmones vidaus kontroles sistemq sudaro: kontroles funkcuq paskirstymas ir reglamentavimas,

kontroles veiksmq ir proced0rq organizavimas, buhalterin6s apskaitos ir kontroles informacine

sistema, kontroles stebesena. lmones apskailos ir vidaus kontroles sislema yra pakankamo lygio.

Metin6 inventoizacija

llgalaikio turto, atsargq, piniginiq lesq, debitorinio ir kreditorinio jsiskolinimo inventorizacija yra

pagrindin€ lmones kontroles sistemos procedUra. lmon€s direktoriaus isakymu buvo atlikta metine

inventorizacija pagal turto grupes. lnventorizacijos rezultatq audito metu nebuvo pastebeta neatitikimr.t,

kurie sudarytq pagrindq reiksmingiems koregavimams.

lSvada

Atliekant finansines atskaitomybes auditq tyreme tik tuos lmones aplinkos, veiklos, valdymo,

apskaitos ir vidaus kontroles dalykus, kurie yra svarbos finansines atskaitomybes tvirtinimams.

Audito rizikq sudaro:

' lmones igimta (veiklos) rizika, kad del verslo aplinkos ir veiklos organizavimo ypatumq, gkiniq

operacajq atvaizdavimo dokumentuose ir apskaitos registruose yra reik5mingq informacijos

iskraipymq, o finansinese ataskaitose yra reiksmingq klaidq;

' lmones kontroles rizika, kad klaidos nebus laiku pastebetos ar pataisytos apskaitos ir vidaus
kontroles sistemoje.

Audito metu nustateme, kad lmon{s vidaus kontrotis srbtema uZtikrina piimtinai Zemo
lygio audito rizikq:

. lmonds igimta (veiklos) rizika vertinama kaip priimtinai maia;

. lmonas kontrorcs rizika vertinama kaip priimtinai maZa.

X. PASTEBEJIMAI DEL SPECIFINIU REIKALAVIMIJ, NUSTATYIU ATSK'RUOSE TE'SES
AKTUOSE, LAIKYMOSI

Specifiniq reikalavimq, nustatytr{ atskiruose teises aktuose, nera.

xt. KTt lMoNEs vALDyMUt SVARB,S DALYKA|

Nera.

xil. KlTt FtNANStNtA ATASKAITaI AUDTTO SUTARTYJE NUMATyft DALYKA|

Nera.
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