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UAB GeleŽinkelio tiesimo centras akcininkams

Mes atlikome UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau -lmonė)finansinių ataskaitų auditą. lmonės
f inansines ataskaitas sudaro:

. 2016 m. gruodžio 31 d. finansines būklės ataskaita,

. tą dieną pasibaigusių metų pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pa1amų ataskaita,

. tą dieną pasibaigusių metų nUosavo kapitalo pokyčių ataskalta,
r tą dieną pasibaigUSių metų pinigų Srautų ataskaita, ir

. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, jskaitant reikŠmingų apskaiįos metodų Santrauką.

Mūsų nuomone, iŠSkyrus skyriaus ,,Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikŠti" pastraipoje pamlnėto

dalykį galimą poveikj, pridetos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie lmonėS 2016 m

gruodži; 3t d, finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų f lnanSinius veiklos reZUltatuS ir pinigų

šrautus pagal tarptautiniUS finanSinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos SąjUngoje.

Mes buvome paskirtilmonės auditoriais 201B m. sausio'17 d., todėl nestebejome atsargų

inventorizacijos 2016 m. gruodŽio 3'1 d. ir negalėjome jsitikinti šių atsargų kiekių teisingUmU tą dieną

atlikdami kitas procedūras. Todėl mes negalėjome nustatyti, ar būtų reikalingi 2016 m' gruodŽio 31 d.

finansinėse ataskaitose pateiktų atsargų ir nepaskirstytojo pelno bei tą dieną pasibaigusių metų

pardavimo savikainos ir gryno1o pelno sumų koregavimat,

Auditą atlikome pagal tarptautiniUS audito standartus (toliau _ TAS). Mūsų atsakomybė pagal Šiuos

standįrtus iŠsamiai apibūdinta Šios iŠvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe už finansinių ataSkaitų

auditą". Mes esame nepriklausomi nuo lmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų Valdybos

iŠleisĘ Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau - TBESV kodeksas) lr LietUVoS Respublikos

finansinrų ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susi1usius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip

pat laikomėS kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mŪsų surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami

mūsų sąlyginei nuomonei pagrjsti.

lmonės finansinių ataskartų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, Už

metuS, pasibaigusius 2015 m. 9ruodžio 31 d., auditą atliko kitas auditorius, kurrs 2016 m. vasario

29 d. pateikė nemodifikuotą nUomonę apie tas finansines ataskaitas.
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Sąlyginė nuomonė

Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti

Kiti dalykai
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Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta lmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių

ataskaitų ir mūsų audrtortaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios

formos uŽtikrinimo išvados apie ją, iŠskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaci1ą ir apsvarstyti, ar

yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms,
pagrjstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu

pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atsklelsti Šj faktą. Kaip apibūdinta
mūsų iŠvados ,,Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikŠti" pastraipoje, mes buvome paskirtiauditoriais
2O1 8 m. sausio 1 7 d., todėl nestebėjome atsargų inve ntorizacijos 2O1 6 m. gruodŽio 31 d. ir negalė jome

jsitikinti Šių atsargų kiekių teisingUmU tą dieną atlikdami kitas procedūras. Todėl negalėjome padaryti

išvados, ar kita informacija dėl šio dalyko yra reikšmingai iŠkraipyta.

Mes taip pat privalome jvertinti, ar lmonės metiniame pranešime pateikta f inansine informacija atitinka

tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis

taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrjsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu,

visars reikšmrngais atŽvilgiais:

. lmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finanslntų metų

finansinių ataskaitų duomenis; ir

. lmonės metiniS praneŠimas buvo parengtas Iaikantis Lietuvos Respublikos jmonių finansinės

atskaitomybėS jstatymo reikalavimų.

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinlų ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą ir

teisrngą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę,

kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikŠmingų iŠkraipymų

dė| apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti jmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei

būtina) dalykus, susijusius su veikIos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,
iŠskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina Iikviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių

a|ternatyvų, tik taip pasielgti.

Už vaIdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti lmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą delto, arfinansinės ataskaitos kaip visuma nėra

reikŠmingai iŠkraipytos dė| apgaulės ar klaidos, ir iŠleįsti auditoriaus išvadą, kurio1e pateikiama mūsų

nuomonė. Pakankamas užtikrinimas - tai aukŠto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą
iŠkraipymą, jeigu tis yra, visada gaIima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagaI TAS. lŠkraipymai,

kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikŠmingais, jeigu galima pagr1stai nUmatyti, kad

atskirai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos Vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis f inansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio

skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustatome ir jvertiname frnansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,

planuojame ir atliekame procedŪras kaip atsaką j tokią rizikąir surenkame pakankamų tinkamų
audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. ReikŠmingo iŠkraipymo dė| apgaulės neaptikimo rizika

yra dldesne nei reikŠmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti

sukčiavimas, kIastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiŠkinimas arba vidaus kontrolių
nepaisymas.

02018 ,,KPMG Baltics", UAB, yra LietUvos ribotos atsakomybės imonė ir
nėprikIausomų KPMG jmonių narių, priklausančių Sveieriios jmonei

,,KPMG lnternational cooperative" (,,KPMG lnternational"), rinklo narė.
Visos tēisės saugomo9.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą



. lgy1ame Supratimą apie SU auditu SUSijUsIaS vidaus kontroles tam, kad 9alėtume suplanuoti

įįnkrečiomis aplintyoemis tinkamas audito procedŪras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikŠti

nUomonę apie lmonės vidaus kontrolėS veiksmin9umą.

r ]vertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių Vertinimų bel SU

jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

r Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,

remiantis surinktais jrodymais, egzistuo1a su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas

neapibrežtumas, del kurio ga|i kilti reikŠmingų abejonių dėl Įmonės gebė1imo tęsti veiklą. Jeigu

padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuo1a, auditoriaus iŠvado1e privalome

atkreipti demesjj susijusius atskleidimUS finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų

nepakanka, turime modifikuoti SaVo nuomonę. Mūsų išvados yra pagrjstos audito jrodymais,

kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau bŪsimi jvykiai ar sąlygos gali lemti, kad

lmonė nega|ės toliau tęsti savo veik|os.

r jvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, StrUktūrą ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir tai, ar

finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų teisingo
pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj ir

atlikimo laikį bei reikšmingus audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vtdaus kontrolės trūkUmUS,

kuriuos nustatome audito metu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

'J+cĖį)
Vilmantas Karalius
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
201B m- gegužės 30 d.
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