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I. ĮŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome UAB ’’Start Vilnius” (toliau - Bendrovė) 2015 m. metinių finansinių atskaitų,
parengtų pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, kitus buhalterinę apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartų reikalavimus, auditą ir 2015 m.
metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie šių finansinių ataskaitų, patikrinimą.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir
aptariami audito metu nustatyti Bendrovės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir
atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Bendrovės valdymui ar priežiūrai
svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nebūtinai nustatomi visi tokie dalykai.

Si audito ataskaita skiriama išskirtinai UAB ’’Start Vilnius” naudojimui ir negali būti naudojama
kitiems tikslams. Ši audito ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio
UAB “Patikimas auditas” sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus
privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

II. AUDITO APIMTIS

Auditą atlikome vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais.

III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Mes pareiškėme sąlyginę nuomonę su dalyko pabrėžimo pastraipa.

Mūsų audito procedūros 2015 m. gruodžio 31d. finansinėse ataskaitose pateiktos lyginamosios
informacijos atžvilgiu nebuvo pakankamos, kad galėtume pareikšti besąlyginę nuomonę apie UAB
„Start Vilnius“ 2015 m. gruodžio 31d. finansines ataskaitas bei apie ataskaitinių metų informacijos
palyginamumą su lyginamąja informacija. Kaip aprašyta Bendrovės aiškinamajame rašte už metus,
pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31d., sudarant 2015 m. finansines ataskaitas buvo atlikta nemažai
korekcijų bei klaidų taisymų už ankstesniuosius metus. Dėl šios priežasties buvo modifikuota mūsų
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pateikta išvada.

Dalyko pabrėžimo pastraipa nurodo, kad Bendrovės nuosavas kapitalas neatitinka LR akcinių
bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimo, t.y. nuosavas kapitalas tapo mažesnis, negu Z i
įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo. Rekomenduojame akcininkui priimti sprendimus, kaip
nurodyta LR akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje.

IV. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JOS TOBULINIMUI

APSKAITOS POLITIKA
Norime atkreipti dėmesį, į mūsų nuomone, nesistemingai taikoma Bendrovės patvirtintą apskaitos
politiką. Be to, ši apskaitos politika turėtų būti ne rečiau, kaip vieną kartą metuose peržiūrėta, su
tikslu nustatyti ar neatsirado poreikis jos patikslinti. Rekomenduojame paskirtį asmenį, kuris būtų
atsakingas už Bendrovės taikomos apskaitos politikos atitikimą Bendrovės vykdomai veiklai bei
bent kartą per metus atliktų jos peržiūrą ir, atsiradus poreikiui, inicijuotų apskaitos politikos
pakeitimus.

APSKAITOS REGISTRAI
Bendrovėje nėra tinkamai nusistatytos tvarkos dėl to, kokie registrai, kokiu periodiškumu turi būti
spausdinami, kas už tai atsakingas, taip pat ant sudarytų registrų turi būti atsakingų asmenų parašai.

ILGALAIKIS TURTAS
Rekomenduojame dokumentuoti ilgalaikio turto likvidacinės vertės nustatymo metodiką.

Bendrovės ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1 826 628 Eur. Aiškinamajame rašte atskleista
informacija apie valdomo finansinio turto dalis, skirtinguose ūkio subjektuose, tačiau nėra atskleista
šių dalių vertinė išraiška. Rekomenduojame, aiškinamajame rašte atskleisti informaciją ne tik apie
ūkio subjekte valdomą dalį, tačiau ir šios dalies vertinę išraišką.

PER VIENERIUS METUS GA UTINOS SUMOS
Bendrovės apskaitoje parodyta 145 557 Eur gautina suma iš valstybės biudžeto. Mums nebuvo
pateiktas likučių suderinimas su valstybine mokesčiu inspekcija, todėl negalime patvirtinti šios
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skolos teisingumo. Rekomenduojame susiderinti mokesčių likučius su valstybine mokesčių
inspekcija.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS
Bendrovėje vykdoma pridėtinės vertės mokesčio atžvilgiu mišri veikla. Dėl šios priežasties,
rekomenduojame sudaryti metinę PVM deklaraciją, kuria reikia pateikti iki š.m. spalio 01 d.

V.

ĮMONĖS

METINIO

PRANEŠIMO

ATITIKIMO

FINANSINĖMS

ATASKAITOMS

ĮVERTINIMAS

Mūsų patikrinimas apsiribojo Bendrovės metinio pranešimo patikrinimu, kad šiame pranešime,
lyginant su metinėmis finansinėmis ataskaitomis, nėra reikšmingų neatitikimų. Mes netikrinome
metinio pranešimo vadovybės vertinimų, ateities planų ir prognozių dalies, nes tai nėra audito
tikslas, todėl nepareiškiame nuomonės apie tai.

VI. VIDAUS KONTROLĖ

Reikšmingų trūkumų dėl veikiančios vidaus kontrolės sistemos nenustatėme.

VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE
TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI

Pagal Bendrovės vykdomą veiklą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatyta specifinių
reikalavimų finansinėms ataskaitoms.

VIII. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI

Bendrovėje nėra nustatytos dokumentų saugojimo bei archyvavimo tvarkos. Rekomenduojame
pasitvirtinti šią tvarką.
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IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Audito sutartyje nebuvo numatyta papildomų paslaugų.

UAB ’’Patikimas auditas”

2016 m. birželio 09 d.

Auditą atliko

Traidenio 34,Vilnius

Auditorius Saulius Lapšinskas
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