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AUDITO ATASKAITA
UAB ,,Trakq vandenys"
akcininkams ir administraciiai

r. tzANGtNE DALTS;

Mes, UAB ,,Audata" auditoriai, atlikome UAB ,,Trakq vandenys" (toliau tekste lmond)

2014-12-31 balanso ir susijusiq pelno (nuostolio) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyciq ataskaitos,

pinigq srautl{ ataskaitos bei ai5kinamojo raSto ir metinio prane5imo u2 laikotarpj nuo 2014-01-0'1 iki

2014-12-31 auditq. Sis finansiniq ataskaitq rinkinys parr:ngtas pagal Lietuvos Respublikoje

galiojancius teises aktus, reglamentuojancius buhaltering aps;kaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq,

bei Verslo apskaitos standartus. U2 5iq finansines ataskaitas ir metinj praneSimq yra atsakinga

jmonds vadovybe. MUsq pareiga, remiantis atliktu auditu pareik5ti savo nuomonq apie Sias

finansines ataskaitas ir jvertinti, ar metiniame prane5ime pateikti duomenys atitinka finansiniq

ataskaitq duomenis

Mes pateikiame audito ataskaitq, kaip dali visos audito darbo apimties, ir

apibldiname atlikto audito rezultatus. Audito ataskaito:; struktura ir suddtis atitinka 2009-

12-07 d. Lietuvos auditoritl rfrmty prezidiumo nutarimu Nr.22.2.5 patvirlintus reikalavimus

audito ataskaitai.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reik5mingi dalykai, kuriuos pastebdjome audito metu, ir

aptariami audito metu nustatyti imones valdymui ar prieZi0rai svarb0s dalykai. Planuojant ir

atliekant finansiniq ataskaitq auditq nera siekiama nustatyti visus jmones valdymui ar prie2iurai

svarbius dalykus ir tod6l audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai

Audito ataskaita sudaroma trimis egzemplioriais. Pirmasis ataskaitos egzempliorius

skiriamas steigejui (vieninteliam akcininkui), antrasis - jmones vadovybei, treciasis lieka audito

jmonei Informacija apie jmones veiklq, panaudota auditui :rtlikti, saugoma auditoriaus archyve ir

yra konfidenciali.

Si ataskaita negali buti pateikta jokiai treciai Saliai be i5ankstinio ra5ytinio UAB ,,Audata"

sutikimo, iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos

pateikimo atvejus.

Tretieji asmenys duomenis apie 5i auditq gali gauti jstatymq nustatytais atvejais ir tvarka

arba steigejams bei bendroves administracijai sutikus



Auditoriq duomenys

Audito imonds pavadinimas UAB "Audata". lmonds kodas 124199960. lregistravimo data

1997 m rugsejo men. '19 d lmone vykdo audito praktikq nuo'1997 m Audito jmones paZymejimas

Nr.262 i5duotas 2003 m. spalio men 31 d. Buveines adresas Konstitucijos pr 12-202,5 korp, LT-

09308 Vilnius. Telefonas-faksas +370 (5) 26360'17. Elektroninis pa5tas audata@takas.lt.

Audito imonds veiklos civiline atsakomybd yra apdrausta. Draudimo suma 100 0OO Lt.

UAB ,,Audata" banko rekvizitai: a/s LT02 7290 0000 0546 7004 AB Citadele Bankas.

UAB,,Audata" direktorius: auditorius Egidijus Jakubauskas.

Audito darbo grupds sud6fis

Atestatai

Auditoriaus paZymejimas Nr 94
lSduotas 2001-03-09
Auditoriaus vardas suteiktas 1 997-03-1 3

lra5ytas I LAR auditoriq padejejq sqra5q
Auditoriaus padejejo praktika
nuo 2000-10-02

II. AUDITO APIMTIS

UAB ,,Audata" auditoriai atliko lmones 2014 m. firransiniq ataskaitq auditq remiantis

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

federacija.

Be to, mes patikrinome UAB ,,Trakq vandenys" 2014 m. metinj prane5imq (veiklos

ataskaitq) su tikslu nustatyti, kad Sioje ataskaitoje, lyginant su metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu,

nera reik5mingq neatitikimq.

Auditoriai parei5ke, kad buvo atlikti audito imones, auditoriq ir auditoriq padejejq teisiq atlikti

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

neturejo teisiq atlikti auditq apribojimq (LR Audito jstatymas, Auditoriq profesines etikos kodeksas).

Auditas yta atliktas remiantis pagrindiniais auditoriq veiklos principais, kurie yra'.

nepriklausomumas; sqZiningumas ir objektyvumas; profesine kompetencija; konfidencialumas;

atsakomybe visuomenei.

Auditoriq nepriklausomumui ir objektyvumui nebuvo daroma itaka, jq kvalifikacija yra

pakankama audito paslaugq teikimo sutarlies sElygrl tinkamam vykdymui, jie neturejo teisiq atlikti

audito apribojimq

Audito paskirtis yra.

L ivertinti, ar finansines ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais tikrai ir teisingai parodo

finansing bUklq, veiklos rezultatus ir pinigq srautus;

Atsakingas
auditorius

Egidijus
Jakubauskas

Telefonas: +370 (5) 2636017,
+370 (699) 24258

el pa5tas. audata@takas lt
Auditoriaus
padejejas

Vladimir
Davydov

Telefonas: +370 (698) 30624
el paStas: versloraida@takas lt



1

2

2 jvertinti' ar finansines ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teises
aktus, reglamentuojancius buhalterinq apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymE, taip pat
kitus teises aktus;

3 jvertinti, ar administracijos vadovo parengtame metiniame pranesime pateikti duomenys
atitinka finansiniq ataskaitq duomenis

Atliekamo audito tikslas yra deramai isitikinti, ar finansindse ataskaitose nera reikSmingq
informacijos iSkraipymq.

lmonds administracija yra atsakinga :

1.

uZ tinkamq apskaitos politikos parengimq ir vykdymq;

uZ tinkamq vidines kontroles sistemos organizavimq, kad butq uZkirstas kelias apgaulei,
klaidoms ir jstatymq bei kitq norminiq aktq paZeidimams;

uZ finansines ataskaitas bei tinkamq apskaitos jraSq, pakankamai tiksliai bet kokiu
laikotarpiu atskleid2ianciq finansinq b0klq, tvarkymq, jL,1 tikslumq, isbaigtumq bei
pagrlstumq.

Au dito ri us yra atsa ki n gas :

uZ audito planavimq taip, kad bUtq pakankamos galimybes pastebeti reikSmingus finansiniq
ataskaitq ir apskaitos ira6q iSkraipymus, (tarp jq bet kokius reikSmingus informacijos
iSkraipymus, susidariusius del apgaules, klaidq ar jstatymq bei kitq norminiq aktq
paZeidimq) audito atlikimo metu bUtq i5ai5kinti esminiai netikslumai finansinese ataskaitose;
uZ audito darbq planavimq ir atlikimq prisilaikant profes;inio skepticizmo principo,

uZ patikrintq finansiniq ataskaitq teisingumq racionalaus pakankamumo ribose.

Audito veiksmq suddfis ir vykdymas

Vykdant auditq auditoriai afliko zemiau isvardintus veiksmus.

1. lmones ir jos aplinkos, jskaitant apskaitos sistemq ir vidaus kontrolg, analize su tikslu
jverlinti reikSmingo finansin6s atskaitomybes infornracijos iSkraipym o rizikq. Auditoriai
jvertino Zemiau i5vardintus jmones veiklos aspektus.

1) lmones verslo aplinkos ir veiklos specifiniai bruo2ai.

2) lmones veiklos pobUdis.

3) lmones veiklos, valdymo lygio ir susijusios verslo rizikos jvertinimas.

4) Verslo operacijq ir reik5mingq jmones 0kinei veiklai ir i5kraipym'4 rizikaijvykiq analize.
5) susijusiq Saliq identifikavimas ir rJkiniq rysiq tarp ltl analizd

6) Apskaitos ir kontroles funkcijq vykdanciq darbuotojq kvalifikacijos jvertinimas.

7) lmon6s apskaitos politikos jvertinimas, ar ji tinka vr:rslui ir atitinka galiojanciq finansiniq
ataskaitq sudarymo tvarkq bei naudojamq apskaitos politikq atitinkamoje ukio Sakoje.

8) lmones apskaitos informacines sistemos jverlinimas

9) lmonds kontroles sistemos jvertinimas
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2. Analitiniq patikrinimo procedilrq pasirinkimas ir vykdymas, imonds finansines

atskaitomybes analizd, veiklos ir finansiniq rezultatq vertinimas ir perZilra

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

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

4. Tiriamos audito tikslais jmones ukiniq jvykiq visumos apibrdZimas, visumos stratifikavimas,

atrankos apimties nustatymas, audito procedIrq pasirinkimas, audito plano sudarymas

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

testavimo rezultatq vedinimas.

O. Finansines informacijos patikrinimas: ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo,

dotacijq ir subsidijq, moketinq sumLl ir jsrpareigojimul, pajamq ir sqnaudq sriciq auditas.

Mokesciq srities patikrinimas su tikslu jsitikinti, jog finansineje atskaitomybeje nera

reik5mingq klaidq ddl imones mokesciq apskaitos metodikos taikymo

7. Finansinds atskaitomybes jvertinimas su tikslu nustiatyti, ar finansines ataskaitos visais

reik5mingais atZvilgiais tikrai ir teisingai parodo imonds finansinq buklq, veiklos rezultatus

bei pinigq srautus ir yra parengta pagal Lietuvos Rerspublikoje galiojancius teis6s aktus,

reglamentuojancius buhalterinq apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq

8. !mones veiklos ataskaitos ivertinimas su tikslu nustatyti, ar parengtoje veiklos ataskaitoje

pateikti duomenys atitinka finansinrq ataskaitq duomenis

g. Audito darbo dokumentq ir darbo rezultatq (auditoriaus iSvada, audito ataskaita, latSkas

vadovybei ir kiti dokumentai) parengimas ir iforminimas.

Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakenkamq pagrindq pareikSti misq

nuomong apie lmonds finansines afaskaifas.

ttt. AUDTTORTAUS/syADOS MOD\FtKAV\MOt>RtEzASeilJAPRASYMAS

Ddl lmonds 2014 m. finansiniq ataskaitq UAB ,,Audrata" auditoriai pateike besqlyginq su

dalyko pabrdZimu auditoriaus i5vadq, kuri nebuvo modifikuotar.

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

Nesutarimq su lmonds vadovybe, kurie atskirai arba kartu paemus yra reik5mingi

finansinems ataskaitoms ar turejo itakos auditoriaus iSvadai, nebuvo.

Abejoniq del lmones gebejimo tqsti veiklq nera.

Auditoriaus nuomone

M0st1 nuomone finansinds ataskaitos visais reik5mingais atLvilgiais teisingai parodo

IJAB ,,Trakq vandenys" 2014 m. gruodiio 31 d. finansing b0kl9 ir tq dienq pasibaigusiq metq

finansinius veiklos rezultatus ir pinigtl srautus vadovauiantis Lietuvos Respublikoie



galioian6iats feis6s aktais, reglamentuojanciais buhaltering apskaitq ir finansiniq ataskaitq

sudarymq, ir verslo apskaifos standaftais.

tv. FTNANS/NES ATASKAIrOS /R pAStULyMAt JU TOBULINIMU\

lmones apskaitos politika ir 2014 m. finansiniq at;askaitq sudarymo tvarka atitinka LR

imoniq finansines atskaitomybds jstatymu, LR teises aktams, reglamentuojantiems buhaltering

apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq, verslo apskaitos standartams (VAS) ir bendriems

apskaitos principams, darant prielaidq, kad veikla bus paremta veiklos tqstinumo principu. Si

prielaida rei5kia, kad lmones veiklos laikotarpis yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

lmone rengia pilnq finansiniq ataskaitq rinkinj, kuri sudaro balansas, pelno (nuostoliq)

ataskaita, nuosavo kapitalo pokyciq ataskaita, pinigq srautq alaskaita, aiskinamasis raStas ir

metinis prane5imas

f monds finansiniai metai yra kalendoriniai metai 2014 metq finansines ataskaitos apima

laikotarpj nuo 2014 m. sausio 1 d lki 2014 m. gruodZio 31 d Finansinese ataskaitose pateikiami

2013 ir 2014 finansiniq metq lyginamieji duomenys.

Audito metu gavome vadovybes patvirtinimus del atsakomybes uZ finansiniq ataskaitq

paruo5imq, ddl finansiniq dokumentq ir su jais susijusiq duorrenq pateikimo pilnumq.

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

reik5mingq poveikj finansinems ataskaitoms.

Taip pat nebuvo prane5imq i5 valdZios institucijq ir akcininkq del neatitikimq ar trUkumq

lmonds finansines atskaitomybes praktikoje, galinciq tureti poveiki finansin6ms ataskaitoms

Mes nepastebejome vadovybes reikSmingq klaidq, kurios darytq jtakq finansinems

ataskaitoms. lmon6s vadovybe laiku pateike butinq informar:ijq ir dokumentus, reikalingus auditui

atlikti. lSsamiai atsake j visus pateiktus klausimus Nesutarirrq su lmones vadovybe, kurie, atskirai

ar kartu paemus, yra reik5mingi lmonds finansinems ataskaitoms ir turejo jtakos auditoriaus

i5vadai, nebuvo.

Per finansinius 2014 metus bendrove patyrd 1 162883llt nuostolj.

Rekomenduojame nepaskirstytq nuostolj padengti Akciniq bendroviq jstatymo nustatyta

tvarka - akcininko jnaSais arba maZinant bendroves jstatini kiapitalq.

v. lMoNEs MET\NtO PRANES1MO ATtTtK\MO F/NANS TNEMS ATASKATTOMS
ltlERTtNTMAS

Mes atlikome lmones 2O14 m. metinio prane5imo (v'eiklos ataskaitos) patikrinimq U2 5iq

ataskaitq ir veiklos planq bei prognoziq prielaidas atsakinS;a lmones vadovybe MUsq pareiga,

remiantis atliktu patikrinimu, pareik5ti nuomonQ, ar lmones veiklos ataskaitoje pateikiami

duomenys atitinka metines finansines ataskaitas.



MUsq patikrinimas apsiribojo lmones veiklos ataskait<ls patikrinimu, kad Sioje ataskaitoje,

lyginant su metinemis finansinemis ataskaitomis, nera reik5mingq neatitikimq. Mes netikrinome

lmones veiklos ataskaitos vadovyb6s vertinimq, ateities plarrq ir prognoziq dalies, nes tai nera

audito tikslas, todel nepareiSkiama nuomone apie tai.

Auditoriaus nuomond apie lmones metini praneSima

Mes perskait6me UAB ,,Trakq vandenys" 2014 m. nnetini prane6imq ir nepastebfijome

iokitl reikimingq i ji itrauktos finansin{s informacijos neatitikimq IJAB ,,Trakq vandenys"
2014 m. finansin6ms ataskaitoms.

lmonds metinis prane5imas atitinka Lietuvos Respubtikos feisds aktams.

VI. VIDAUS KONTROLE

Veiklos pob0dis

UAB ,,Trakq vandenys" jstatuose numatyta pagrindine veikla yra geriamo vandens tiekimas ir

nuotekq surinkimas, valymas bei kita veikla

Audito metu nustatyta, kad jmones veikla yra suderinta su jmones lstatais ir atitinka LR

akciniq bendroviq istatymq bei kitus jmoniq veiklos reglamentus.

Pagrindines veiklos kainas nutarimu priima Valstybine kainq ir energetikos kontroles

komisija, tvifiina Trakq rajono savivaldybes taryba Ukio Sakos sqlygos, veiklos reguliavimo

aplinka, kiti imones verslq veikiantys vidiniai ir i5oriniai veiksniai nera ypatingai rizikingi jmones

veiklos atZvilgiu. lmones vykdoma veikla, pob0dis ir aplinka vedinama kaip atitinkanti normalios

0kinds veiklos rizikos kriterijus.

I m o nds val dymo organizavi m as

lmonds organai yra: visuotinis akcininkq susirinkimas, valdyba ir jmones vadovas (direktorius).

lmones Ukinq veiklq organizuoja ir vykdo administracijos vadovas - direktorius

Administracijos vadovq renka ir atSaukia, nustato jo atlyginimq, tvirtina pareiginius nuostatus,

skatina ji ir skiria nuobaudas Valdyba. Administracijos vadovas organizuoja jmones veiklq ir veikia

imonds vardu esant santykiams su kitais asmenimis: sudaro sandorius, priima darbuotojus j darbq,

nustato darbuotojq teises ir pareigas, darbo apmokejimo sisternas ir normatyvus.

lmon6s veiklq, personalo funkcijq ir atsakomybes paskirstymq reglamentuoja: imones
valdymo struktUra, vidaus darbo tvarkos taisykles, administracijos darbo reglamentas, darbuotoju.

pareiginiai nuostatai ir kiti jmones reglamentai. Yra vykdomos jmonds planavimo ir finansq valdymo

funkcijos. Nera vykdomos operacijos tarp susijusiq 5aliq. ReikSmingos Ukinei veiklai verslo

operacijos nera susietos su ypatinga rizrka.



lmones organizacijos kult0ra, etines nuostatos ir nornros, valdymo organizavimas, valdymo
personalo kvalifikacija yra pakankama jmones tinkamam funkcijq vykdymui, apskaitos ir kontroles

sistemos funkcionavimui uZtikrinti

Apskaitos ir kontrolils sisfema

Buhalterinq apskaitq lmon6je tvarko vyr. buhaltere Ukiniq operacijq registravimui,

buhalterines informacijos kaupimui ir apdorojimui naudojam:r dalinai kompiuterizuota buhalterines

apskaitos informacine sistema. Pirminiq dokumentq duomenys apibendrinami laisvos ir tipines

formos registruose, kuriais remiantis uZpildomos finansines ataskaitos lmones finansiniai meta

sutampa su kalendoriniais lmone, tvarkydama buhalterinq apskaitq ir sudarydama finansines

ataskaitas, vadovaujasi Siais bendraisiais apskaitos principais: lmonds principu, veiklos tqstinumo
principu, periodi5kumo principu, pastovumo principu, pinigirrio mato principu, kaupimo principu,

palyginimo principu, atsargumo principu, neutralumo principu, turinio svarbos principu. lmonds
buhalterin6 apskaita tvarkoma ir finansinds atsaskaitos sudaroma remiantis LR Buhalterines

apskaitos jstatymu, LR lmoniq finansines atskaitomybes jstatymu, LR nacionaliniais Verslo

apskaitos standartais, LR Vyriausybes nutarimais, vadovaujanciq institucijq nurodymais ir lmones
apskaitos politika.

lmones buhalterines apskaitos informacinq sistemq sudaro proced0ros ir jra5ai, skirl
jmonds Ukinems operacijoms inicijuoti, registruoti, apdoroti ir ataskaitoms sudaryti bei turto,

isipareigojimq ir nuosavybes apskaitomumui i5laikyti Informacine sistema atitinkamai apima budus

ir ira5us, kurie: nustato ir registruoja visas teisetas ukines operacijas; laiku ir pakankamai issamia

apibUdina Ukines operacijas, kas leidZia tinkamai grupuoti 0kines operacijas finansinese

atsaskaitose; iSmatuoja Ikiniq operacijq vertq tokiu budu, kuris leidZia uZregistruoti jq tikrqlq

piniginq vertq finansinese ataskaitose; nustato, kada jvyko 0kines operacijos, kad 0kines

operacijos bUtq priskiriamos teisingam ataskaitiniam laikotarpiui; tinkamai atvaizduoja 0kines

operacijas ir susijusius atskleidimus finansin6se ataskaitose.

lmonds vidaus kontroles sistemq sudaro: kontroles funkcijq paskirstymas ir
reglamentavimas, kontroles veiksmq ir procedUrq organizavirnras, kontroles stebesena.

lmones apskaitos ir vidaus kontroles sistema yra pal<ankamo lygio, kad efektyviai valdyti

reik5mingq ukinei veiklai ir finansiniq ataskaitq informacijos iSttraipymq riztkq

M eti n 6 i nve nto ri zac ij a

llgalaikio turto, atsargq, piniginiq ld5q, debitorinio ir kreditorinio jsiskolinimo inventorizacija

yra pagrindine lmones kontroles sistemos procedura. lmonr:s direktoriaus jsakymu buvo atlikta

metind inventorizacija pagal turto grupes. Inventorizacijos rezultatq audito metu nebuvo pastebeta

neatitikimq, kurie sudarytq pagrindq reikSmingiems koregavimams.

ISvada

Atliekant finansiniq ataskaitq auditq tyreme tik tas lmones aplinkos, veiklos, valdymo,

apskaitos ir vidaus kontroles dalykus, kurios yra svarbios finansinir; ataskaitr; tvirtinimams



Audito metu nustatdme, kad lmones vidaus kontroles sistema uZtikrina priimtinai 2emo

lygio audito rizikq:

o lmones jgimta (veiklos) rizika, kad del verslo aplinkos ir veiklos organizavimo ypatumq, gkiniq

operacijq atvaizdavimo dokumentuose ir apskaitos registruose yra reik5mingq informacijos

i5kraipymq, o finansinese ataskaitose yra reik5mingq klaidq, vertinama kaip ma2a',

o lmones kontroles rizika, kad klaidos nebus laiku pastebdtos ar pataisytos apskaitos ir vidaus

kontrolds sistemoje, vertinama kaip mala.

WI. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Remiantis audito paslaugq teikimo sutarties sqlygomis, auditoriai perZirJrejo preliminarq

fmones mokesciq apskaiciavimq. UAB,,Trakq vandenys" 2014 m. finansiniq ataskaitq auditas buvo

suplanuotas ir atliktas taip, kad bUtq galima isitikinti, jog finansindse ataskaitose nera esminiq

klaidq ir finansines ataskaitos parengta remiantis Lietuvos Respublikoje apskaitq

reglamentuojanciais teises aktais. Todel jo tikslas nera mokestiniq pajamq apskaiciavimas arba

pilnos apimties mokestinis patikrinimas, ar visi mokesciq apskaitos straipsniai yra teisingai

traktuojami.

Atliekant metinio finansiniq ataskaitq rinkinio audito proced0ras nustateme, kad apskaitant

mokescius, buvo laikomasi mokesciq jstatymq reikalavimq.

l5vada: Atliekant mokesciq srities auditq, nebuvo pastebdta neatitikimq, kurie, m0sq

nuomone, sudarytq pagrindq metiniq finansiniq ataskaitq reik5mingiems koregavimams.
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