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Besąlyginė nuomonė dėl finansiniiĮ ataskaitiĮ rinkinio
Mes atlikome SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius" (toliau - Įmonė) finansiniq
ataskaitų rinkinio, kurį sudarė 2017 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metq
pelno (nuostoliq), pinigq srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčiq ataskaita, aiškinamasis
raštas, auditą.
Mūsq nuomone, finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d.
finansinę būklę, 2017 m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, finansiniq
ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standaiius.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standaiius ir
tarptautinius aukščiausiąjq audito institucijq standartus. Mūsq atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė". Esame nepriklausomi nuo
audituojamo subjekto pagal Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. lapkričio 6 d.
įsakymu Nr. B-02-12 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
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•

supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie
subjekto vidaus kontrolės efektyvumą;

•

įve1iinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus,
ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų
teisingo pateikimo koncepciją;

•

surinkome pakankamų tinkamtĮ audito įrodymų apie Įmonės finansinę informaciją ar veiklą,
kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės finansines ataskaitas. Atsakome už auditą, jo
priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą.

Audito išvadą teikiame kartu su audito ataskaita.

--- ---

Savivaldybės kontrolierius

�-=:
--Gintaras Radavičius

-�::

A,-<::�.-·�

--

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyr. specialistė

Lidija Kudrešova

