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UAB „Telšių vandenys“ direktoriui 

A. Jasevičiui 
 

   
FINANSINIO AUDITO IŠVADA 

DĖL UAB “ TELŠIŲ VANDENYS” 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2012 m. gegužė 21 d. Nr. KT8-31 

 

Audito metu mes vertinome Kontrolės ir audito tarnybai  pateiktas ir pagal Verslo 

apskaitos standartus bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius 

buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, parengtas UAB „Telšių vandenys” 2011 

metų finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitas:  

-  2011 m. gruodžio 31 d. balansą, 

-  2011 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, 

-  2011 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą,  

- 2011 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaitą ir aiškinamąjį raštą prie 2011 metų 

finansinių ataskaitų. 

 Taip pat vertinome 2011 metų įmonės veiklos ataskaitą. Bendrovės vadovas yra atsakingas 

už finansinių ataskaitų ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą. Mūsų pareiga, remiantis 

atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie įmonės finansines ataskaitas  ir veiklos ataskaitą. 

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus. Jie nustato, kad auditą planuotume 

ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinės atskaitomybės duomenų 

tinkamo ir teisingo pateikimo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme UAB “Telšių 

vandenys” apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės atskaitomybės vertinimus. Mes 

tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. 

Mūsų nuomone, UAB “Telšių vandenys” 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys visais 

reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 
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reglamentuojančius Uždarųjų akcinių bendrovių  buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės 

sudarymą. 

Remdamiesi atliktu auditu pareiškiame, kad įmonės 2011 metų veiklos ataskaitoje 

nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų, palyginus su audituotomis finansinėmis ataskaitomis. 

Finansinio audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita. 
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