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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

UAB ,,Roki5kio autobusq parkas,,
Akcininkams ir vadowbei

Nuomond

Mes atlikome UAB ,,Roki5kio autobusq parkas" [mones (toliau - lmones) finansiniq ataskaitq, kurias
sudaro 2016 m. gruodZio 3l d. balansas ir tq dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita, nroruuo
kapitalo pokydiq ataskaita, ai5kinamasis ra5tas, [skaitant reikimingq apskaitos metodq santrauk4 audit4.
Mll,t nuomone' pridetos finansines ataskaitos visais reiksmingais atZvilgiais teisingai parodo tikr4 ir
teising4 vaizdqlmones 2016 m. gruodZio 31 d. finansing padettir tqdienf,pasibaigusiq metq finansinius
veiklos rezultatus pagal.Lietuvos Respublikoje galiojandius teises uitur, ieglamentuojandius buhaltering
apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4 ir verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikiti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standartus i5samiai apibldinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybd uL finansiniq ataskaitrl
auditq". Mes esame nepriklausomi nuo {mones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
isleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq ltotiau - rgbsv kodeksas) ir iietuvos Respublikos audito
[statymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitq etikos
reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito [statymu ir fgpSV kodeksu. Mes tikime, kad.m[sq
surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami musrtrnuomonei pagr[sti.

Kita informacija

Kit4 informacij4 sudaro informacija, pateikta lmones metiniame pranesime, tadiau ji neapima finansiniq
ataskaitq ir mDsq auditoriaus iSvados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos informacijos pateikim4.
Mulq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
uZtikrinimo i5vados apie jq.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4 mfrsq atsakomybe yra perskaityti kit4 informacij4 ir apsvarstyt i, ar yrc
reikSmingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansin€se ataska-itose, arba musf Zinio-r, pagilstoms
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikSmingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbupastebime ieifsmingq
kitos informacijos i5kaipymq mers turime atskleisti 5i fakta. Mes neturime su tuo susijusiq pastebejimq.

Vadovyb6s ir ui valdymq atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uL Siq- finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojaneius buhaltering apskaiiqir finansini atsfaitomybg, ir
verslo apskaitos standartus ir tokiq vidaus kontrolE, kokia, vadovybes nuomone, yra b1tina finansinems
ataskaitoms parengti be reiksmingq iskraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansine.s ataskaitas vadovybe privalo ivertinti {mones gebejimq tgsti veiklq ir atskleisti (ei
b[tina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tpitinumJapsftaitos principo taikymu, i5skyrus



tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti {monE ar nutraukti veiklq arba neturi kitq realiq altematryq, tiktaip pasielgi.

UZ valdymq atsakingi asmenys Privalo priZiDreti [mones frnansiniq ataskaitq rengim6 prgcesq.
Auditoriaus atsakomybe uZ finLansiniq ataskaitq auditq
M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimq del to, ar finansinds ataskaitos kaip visuma nera reiksmingaii5kaipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleiiti auditoriaus isvad4 kurioje pateikiama mgsq nuomon6.Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reiksming4 iskraipym4 jeigujis yra, visada galima nustatyti per audit4 kuris atliekamas pagal TAS. Iskraipymai, kurie gali atsirasti delapgaules ar klaidos, laiko.mi reik5mingais, jeigu galima pagriitai numatyti, kad'atskirai ar kaiu jie gali turetidideles [takos vartotojq ekonominiams sprendlmu-r, p.iito'umiems remiantis finansinemis ataskaitomis.
Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

' Nustateme ir [vertinome finansiniq ataskaitq reiksmingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq izikau
suplanavome ir atlikome procedfiral \lip atsakq I toki4lizikq ir^surinkome patantamq tinkamri audito
[rodymq mtisq nuomonei pargristi. Reiksmingo istraipymo oet apgaules neaptikimo ri)iuay.u iid"rn"
nei reikSmingo i5kraipymo dlel klaidq neaptiklmo riziii,ne, upguul, gali bfiti sukdiavimas, klastojimas,
tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq-nepaiJymas.

' Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis aplinkybemis
tinkamas audito proced[ras' o ne tam, kad galetume fareiksti nrornonE apie lmones vidaus kontroles
veiksmingumq.

' {vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei su jais
susij usiq atskleidimq pagr[stum4.

' Padareme isvadq del taikomo veiklos tEstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis
surinktais frodymais, egzistuoja su [vykiais ar sqlygomis susijgs ..it srningus neapibreZtumas, del kuriogali kilti reiksmingq abejoniq del lmones gebejimo tgsti veittq. Jeigu" padarome i5vad* kad toks
reiksmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje privalom-e utt r.ipti demes[ i susijusius
atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonQ. M[sq i5vados pa5p[stos audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos.
Tadiau, busimi ivykiai ar sql5zgos gali lemti, kad [mone negales toliau tgsti savo veiklos.

' {vertinome bendr4 finansinirl ataskaitq pateikim4 struktiirq ir turini, [skaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansinese ataskaitose pateil<ti pagrindZiantys sandoriai ir [vykiai ,"tp, kad atitiktq teisingo pateikimo
koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimt[ ir atlikimo laik4
bei reik5mingus audito pastebejinrus, [skaitant svarbius vidaris kontroles trukumus, kuriuos nustatdme audito
metu.
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