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AUDITO ATASKAITA  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS“  

2020 METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO  

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS“ AKCININKUI 

I. ĮŽANGINĖ DALIS 

   Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės butų ūkis“ (toliau-Įmonė)  

finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų 

pelno (nuostolių) ataskaita, ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, 

auditą.  

 Finansinės ataskaitos parengtos pagal verslo apskaitos standartus. Už šias finansines 

ataskaitas yra atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo 

nuomonę apie šias finansines ataskaitas. 

II. NEPRIKLAUSOMUMAS 

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir 

partneriai, bei vadovai, atliekantys teisės aktų nustatytą auditą, yra nepriklausomi nuo Įmonės pagal 

Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ 

(toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 

reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių 

su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. 

III. AUDITO APIMTIS  

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu ir  

aptariami audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir 

atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai 

svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.  

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės butų 

ūkis“ akcininko ir vadovybės naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita 

negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Audito nauda“ sutikimo, 
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išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo 

atvejus.  

V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS 

Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė 

buhalterių federacija. Šie Standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų 

ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansinėse 

ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos 

principai bei vadovybės atlikti įvertinimai, taip pat bendras metinių finansinių ataskaitų pateikimas 

pagal ataskaitų  sudarymo tvarką. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą 

mūsų nuomonei. 

Finansinių  ataskaitų audito tikslas yra sudaryti galimybę auditorių pareikšti nuomonę, ar 

finansinės atskaitos, kurias parengė Įmonės vadovybė, visais reikšmingais atžvilgiais parengtos 

pagal verslo apskaitos standartus. Atliekant rizika paremtą auditą, auditoriaus tikslas yra gauti 

pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, atsiradusių dėl 

apgaulės ir klaidų. Auditas buvo planuotas ir atliktas tokiu būdu, kad būtų galima nustatyti, ar 

metinėse finansinėse  ataskaitose nėra esminių klaidų ar praleidimų. Audito metu kiekvienai 

reikšmingai ūkinių operacijų grupei, sąskaitų likučiui ir atskleidimui parengtos ir atliktos detalios 

procedūros, kurios apėmė finansinių ataskaitų sulyginimą su pagrindžiančiais apskaitos įrašais ir 

reikšmingų įrašų žurnaluose ir kitų koregavimų, atliktų finansinių ataskaitų sudarymo metu, tyrimas. 

Audito pabaigoje buvo naudotos analitinės procedūros, kurios padėjo įvertinti bendrą finansinių 

ataskaitų pateikimą. Analitinių procedūrų metu nebuvo nustatyta reikšmingų svyravimų, kurie 

neatitinka kitos informacijos  arba nukrypsta nuo numatytų sumų. 

Audito metu įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų 

apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. Taip pat įvertinome 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. 

Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo. Remiantis 

audito metu surinktais įrodymais auditoriaus išvadoje pateikėme dalyko pabrėžimo pastraipą dėl 

mokumo problemos, kuri susidarė audituojamo laikotarpio pabaigoje ir dėl kurios gali kilti abejonių 
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dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki 

auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti 

savo veiklos. 

Finansinių ataskaitų auditas buvo paremtas užfiksuotų ūkinių operacijų atranka, todėl išliko 

neišvengiama rizika, kad klaidos ir netikslumai jeigu tokie egzistuoja, galėjo būti neatskleisti. Mes 

tikime, kad audito metu gavome pakankamą, bet ne absoliučią garantiją, kad finansinėse ataskaitose 

nėra esminių klaidų ir netikslumų. 

Po balansiniu laikotarpiu nebuvo sužinota apie įvykius, kurie galėtų turėti įtakos 2020 m. 

metinėms finansinėms ataskaitoms arba reikalautų jų koregavimo. 

Įmonės vadovybė pateikė būtiną informaciją ir dokumentus, reikalingus auditui atlikti, 

atsakė į visus pateiktus klausimus, nebuvo jokių esminių nesutarimų su Įmonės vadovybe. Įmonė 

suteikė galimybę nekliudomai bendrauti su Įmonėje dirbančiais asmenimis, iš kurių, auditoriaus 

nuomone, buvo būtina gauti audito įrodymus. 

Ryšium su metinių finansinių ataskaitų auditu mes gavome vadovybės pasirašytą tvirtinimo 

laišką, kuriame patvirtinama, kad kitų reikšmingų, finansinėse ataskaitose neatspindėtų teisių ir 

įsipareigojimų Įmonė neturi. 

Dalykų, apribojančių auditoriaus darbo apimtį, nebuvo. 

Finansinių ataskaitų auditas buvo planuojamas taip, kad atitiktų tarptautinius audito 

standartus. Auditas buvo atliekamas pagal sudarytą planą. Auditas baigtas pasirašius nepriklausomo 

auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą. 

VI. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS 

Auditoriaus išvada nemodifikuojama. Pateikta besąlyginė išvada, todėl, kad finansinės 

atskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės 

butų ūkis“ 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2020 metų veiklos rezultatus pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių 

ataskaitų sudarymą, bei verslo apskaitos standartus.  

Auditoriaus išvadoje, kitų dalykų skyriuje, atkreipėme dėmesį, kad Įmonės 2019 m. gruodžio 

31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas auditorius, kuris 2020 m. kovo 12 d. 

apie minėtas finansines ataskaitas pareiškė sąlyginę nuomonę dėl per vienerius metus gautinų sumų 

nuvertinimo 74,1 tūkst. Eur suma; dėl sukauptų namų savininkų įmokų atvaizdavimo balanse; dėl to, 
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kad nuosavas kapitalas neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. nuostatų ir yra mažesnis 

nei ½ įstatinio kapitalo. Taip pat 2020 m. kovo 12 d. nepriklausomo auditoriaus išvadoje dalyko 

pabrėžimo pastraipoje atkreiptas dėmesys į aiškinamojo rašto pastabą apie teisminius ginčus, tačiau 

dėl šio dalyko išvada nemodifikuota. 

VII. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI 

Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės butų ūkis“ metinės finansinės atskaitos 

parengtos, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymu, verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių finansinę 

apskaitą. Įmonė sudaro sutrumpintą finansinių ataskaitų rinkinį. 

Įmonės apskaitai naudojamas sąskaitų planas yra pakankamai išsamus, buhalterinės 

sąskaitos, kuriose apskaitomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, tinkamai grupuojami. Sąskaitų 

planas atitinka Įmonės poreikius. 

Pasiūlymai ir rekomendacijos finansinių ataskaitų tobulinimui: 

1. Dėl abejotinų skolų pripažinimo 

2020 m., atliekant klaidų taisymą retrospektyviai, buvo nuvertinta ir nurašyta 86 tūkst. Eur  

beviltiškų skolų, kurios susidarė iki 2017 m. 

 Remiantis verslo apskaitos standartų nuostatomis, balanse pirkėjų skolos ir gautinos sumos 

turi būti atvaizduojamos atėmus abejotinas skolas.  

Rekomenduojame kiekvienais metais, inventorizuojant tiek pirkėjų, tiek kitas gautinas sumas, 

įvertinti jų atgavimo riziką ir skaičiuoti skolų nuvertėjimą, atsižvelgiant į įsiskolinimo trukmę.  

2. Dėl atsargų nuvertinimo 

Remiantis 9-uoju verslo apskaitos standartu „Atsargos“, registruojant atsargas apskaitoje, jos 

įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.  

Pagal minėto standarto nuostatas, sudarant finansines ataskaitas, atsargų įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina palyginama su tų pačių atsargų grynąja galimo realizavimo verte 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Jeigu grynoji galimo realizavimo vertė yra mažesnė už 

įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės, 

o skirtumas nurašomas į ataskaitinio laikotarpio bendrąsias ir administracines sąnaudas.  
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Rekomenduojame, kiekvienais metais, sudarant metines finansines ataskaitas, įvertinti, ar 

atsargos finansinėse ataskaitose turėtų būti atvaizduojamos įsigijimo savikaina, ar grynąja galimo 

realizavimo verte, atsižvelgiant kuri yra mažesnė. Jei įvertinus savikaina būtų didesnė, nei grynoji 

galimo realizavimo vertė, tai atsargas reikėtų nuvertinti iki grynosios galimo realizavimo vertės ir 

skirtumą nurašyti į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. 

3. Dėl tarpininko veiklos atvaizdavimo apskaitoje 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės butų ūkis“ veikia kaip tarpininkas ir, atstovaudama 

namo savininkus, su kredito įstaiga sudaro namo remonto ar atnaujinimo paskolos sutartį, pagal 

kurią grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas kredito įstaigai turi ne pati, bet įsipareigoja paskolos 

grąžinimo įmokas ir palūkanas surinkti iš namo savininkų ir pervesti bankui. 

Pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

nuostatas finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima 

įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.  

Mūsų nuomone, paskolų namui remontuoti ar atnaujinti ir iš namų savininkų gautinų 

paskolos grąžinimo ir palūkanų įmokų duomenys galėtų būti registruojami įmonės nebalansinės 

apskaitos registruose. Sudarant finansines ataskaitas, įmonės aiškinamajame rašte galėtų būti 

atskleidžiama reikšminga informacija apie kredito įstaigų paskolų sumą, grąžinimo terminus ir  iš 

namų savininkų gautiną sumą. 

VIII. VIDAUS KONTROLĖ 

Vidaus kontrolė yra vadovybės sukurta ir įgyvendinta, kad atkreiptų dėmesį į nustatytas 

verslo ir apgaulės rizikas, kurios kelia grėsmę iškeltiems tikslams, tokiems kaip finansinių ataskaitų 

patikimumas, siekti. Tai yra už valdymą atsakingų asmenų, vadovybės ir kito personalo parengtas ir 

vykdomas procesas, kuriuo siekiama teikti pakankamą užtikrinimą apie įmonės tikslų  siekimą, 

susijusį su finansinių ataskaitų sudarymo patikimumu, veiksmingumu, veiklos efektyvumu ir 

taikomų įstatymų bei teisės aktų laikymųsi. 

Audituojamos Įmonės veikla organizuojama vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu, 

įmonės įstatais, akcininkų ir valdybos sprendimais, vidaus tvarkos taisyklėmis, apskaitos politika, 

direktoriaus įsakymais, kitais Įmonės reglamentais ir kitais teisės aktais. Darbuotojų teises ir 

pareigas apibrėžia vidaus tvarkos taisyklės, pareiginės instrukcijos.  
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