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UAB Ge|eŽinkelio tįesimo centras akcininkams

Mes atlikome UAB Geležinkelio tiesimo centras (tollau _ lmonė) finansinių ataskaitų auditą. Įmonės
finansines ataskaitas sudaro:

. 2019 m. gruodŽio 31 d. finansinės būklės ataskaita,

. tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita,

o tą dieną pasibaigusių metų nUosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
. tą dieną pasibaigusių metų pinigų srautų ataskaita, ir

. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos f inansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apre Įmonės 2019 m.

gruodžio 31 d. f inansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finanSinius veiklos rezultatus ir pinigų

šrautus pagal tarptautinrus finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti EUropos Sąjungoje.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos

standirtus išsamiai apibŪdinta šios išvados skyriuje .,Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų

auditą". Mes esame nepriklausomi nuo ]monės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų

valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau -TBESV kodeksas) ir Lietuvos

Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos

Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos

f inansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito
jrodymai yra pakankami lr tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

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

finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus iŠvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga uŽ kitos

informaci1os pateikimą.

Mūsų nuomonė apie f inansines ataskaitas neapima kitos informacijos rr mes nepateikiame jokios

formos užtikrinimo išvados apie ją, iŠskyrus kaip nurodyta toliaU.

Atliekant finansinlų ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti,

ar yra reikšmrngų neatitikimų rnformacijai, pateiktai f inansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms,

pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai iŠkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu

daibu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskIeisti šjfaktą. Mes
neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

@2o2o ,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
nėpriklēusomų KPMG imonių narių, priklausančių Šveicarijos jmonei

,.KPMG lnternēlionėl cooper€tive" (,,KPMG lnternational"}. tinklo narė.
Visos teisės sėUgomos.
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MeS taip pat privalome jvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informaci1a

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

laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskartų audito metu

atliktu darbu, visais reikšminga is atžvi lgia is:

o lmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų

finansinių ataskaitų duomenis; tr

. lmonės metiniS praneŠlmas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos jmonių finansinės

atskaitomybės jstatymo reikalavimų.

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

teisingą pateikimą pagal tarpta.UtiniUS finansrnės atskaitomybėS standartus, priimtus taikyti Europos

Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone. yra būtina finansinėms ataskaitoms
parengti be rerkŠmingų iŠkraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti Įmonės gebėlimą tęsti veiklą ir atskleisti
(jei būtina) dalykus, susi1usius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinUmo apskaitos principo taikymu,

išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti lmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių

a|ternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo priŽiūrėti jmonės f inansinių ataskaitų rengimo procesą.

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar f inansinės ataskaitos kaip visuma nėra

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą. kurioje pateikiama mūsų

nuomonė. Pakankamas uŽtikrinimas-taiaukŠto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą

iŠkraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. lškraipymai,

kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmrngais, jeigu galima pagrjstai nUmatyti, kad

atskirai ar kartu jie galiturėti didelės jtakos Vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems

remiantis f inansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagalTAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustatome ir jvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų

riziką, planuo1ame ir atliekame procedūras kaip atsaką j tokią rizikąir surenkame pakankamų

tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. Reikšmingo iŠkraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iŠkraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgau|e

gali bŪti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiŠkinimas arba vidaus kontrolių

nepaisymas.

o lgyjame Supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti

konkrečromis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti

nUomonę apie lmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

r lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei

su jais susi1usių atskleidimų pagrjstumą.
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. Padarome iŠvadą dėl taikomo veikIos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,

remiantis surinktais 1rodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas

neapibrėžtumas, dėikurio gali kįlti reikšmingų abejonių dėllmonės gebėjimo tęstiveiklą. Jeigu

padarome iŠvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuo1a, auditoriaus išvado1e

privalome atkreiįti dėmesjj 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 būsimijvykiai ar sąlygos gali

lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

o lvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, StrUktūrą ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir tai,

ar f inansinėse 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 laiką bei reikšmingus audito pastebėjimUs, 1skaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,

kuriuos nustatome audito metu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

Vilma s Karalius
Atestuotas auditorius

Vilnius, Lietuvos ResPublika
2020 m. vasario 12 d.
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