
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ 2020 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO IR 2020 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO

TVIRTINIMO

2021 m.                              d. Nr. 
Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio
1 dalies 11 ir 12 punktais, 29 straipsnio 6 dalimi, 58 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsniu, Savivaldybių
turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  savivaldybių  valdomose  įmonėse  tvarkos  aprašo,
patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2007  m.  birželio  6  d.  nutarimu  Nr.  567  „Dėl
savivaldybių  turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo savivaldybių  valdomose įmonėse  tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 10.1 papunkčiu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d.
sprendimo Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ 1
punktu, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A-30 „Dėl
Šiaulių  miesto  savivaldybės  turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  savivaldybės  valdomose
įmonėse“ 1 punktu, t v i r t i n u:

1.  Uždarosios  akcinės  bendrovės  „Busturas“  2020  m.  finansinių  ataskaitų  rinkinį
(pridedama);

2.   Uždarosios  akcinės  bendrovės  „Busturas“  2020  m.  pelno  (nuostolio)  paskirstymą
(pridedama).

Administracijos direktorius Antanas Bartulis

Elektroninio dokumento nuorašas
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 

 
 
UAB „BUSTURAS“ 
Vadovybei ir akcininkams 

 
 
 
Nuomonė 
 

 
Mes atlikome UAB „BUSTURAS“ (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų 2020 m. gruodžio 31 d., kurias sudaro 

Balansas, Pelno nuostolio ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita  ir 
Aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. 
 

Mūsų nuomone, Įmonės finansinės ataskaitos,    visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Įmonės 
2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusio laikotarpio finansinius veiklos rezultatus 
ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos, galiojančius teisės aktus bei pagal verslo apskaitos 

standartus. 
 
 
 
Pagrindas nuomonei pareikšti 

 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes 
esame nepriklausomi nuo Įstaigos 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. Mes taip pat laikomės 
kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV 
kodeksu. 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų besąlygineii nuomonei 
pagrįsti. 
 
 
Kita informacija 
 
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių 

ataskaitų ir mūsų auditoriaus 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 informaciją ir apsvarstyti, ar 
yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms 
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime 

reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių 
pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka 
tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei armetinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų 
teisinių  
reikalavimų. Mūsų nuomonė, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 

 Įmonės  metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 
finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įmonės metinis pranešimas  buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės 
reikalavimų. 
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 
 
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Verslo apskaitos 
standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms 
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus 

tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, 
tik taip pasielgti. 
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
 
 
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų 
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, 
kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad 
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 
remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

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

 Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkame pakankamų tinkamų 

audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra 
didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, 
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Suprantame su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės 
vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su 
jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl 
kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad 
toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į 

susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime 
modifikuoti savo nuomonę. 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. 

 Įvertiname 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. 

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos 
nustatome audito metu. 
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Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir 

atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos 
galėjome nustatyti audito metu. 

 

 
Auditorė Edita Šlefendorienė   
 

2021 m. kovo 22 d. 
  

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000282   
 
 

  

   
UAB „Audito kokybė“ 
Panevėžio g. 36-5, Vilnius 

  

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001470   
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UAB „BUSTURAS“ 

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita 
 
 

1. Įžanga 

 
Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „BUSTURAS“ 2020 metų gruodžio 31 d. metinių 

finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. Balansas ir tada pasibaigusių metų Pelno 
nuostolio ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita  bei aiškinamasis raštas 
(toliau – finansinės ataskaitos), parengtų pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei Verslo apskaitos 

standartus , auditą. Auditas buvo atliktas pagal Tarptautinius audito standartus. 
Mums malonu pateikti audito ataskaitą, kaip dalį visos audito darbo apimties. Šioje ataskaitoje 

mes pateikiame išsamesnę informaciją apie audito rezultatus. 

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir 
partneriai, vadovai, atliekantys teisės aktų nustatytą auditą, nepriklausomi nuo Įstaigos pagal 
Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (toliau 
– TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos 
Respublikoje, ir laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su LR finansinių ataskaitų audito įstatymu ir 
TBESV kodeksu. 

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir 
aptariami tik audito metu nustatyti įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant 
finansinės atskaitomybės auditą nėra siekiama nustatyti visus įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius 
dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.   

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai UAB „BUSTURAS“ naudojimui ir negali būti naudojama 
kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Audito 
kokybė“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir audito sutartyje numatytus privalomus 

audito ataskaitos pateikimo atvejus. 
Jei Jums kiltų neaiškumų dėl šioje ataskaitoje išdėstytų dalykų prašome nedelsiant kreiptis į mus. 

 
2. Audito apimtis 

 
Mes atlikome Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų (šios finansinės ataskaitos čia 

nėra pridedamos), parengtų pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius 
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, auditą pagal Tarptautinius audito standartus ir 
pareiškėme nemodifikuotą nuomonę su kitų dalykų pastraipa apie šias finansines ataskaitas. 

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir 

atskleidimus metinėse finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus 
profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos metinėse finansinėse ataskaitose 
rizikos įvertinimo. Įvertindamas riziką, auditorius atsižvelgia į Įstaigos vidaus kontroles, susijusias su 
metinių finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Įstaigos vidaus 
kontrolės sistemos veiksmingumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų 

tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras metinių finansinių 
ataskaitų pateikimas. 

 
3. Auditoriaus išvada  

         
          

Apie Įmonės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį UAB „Audito kokybė“ auditoriai pateikė besąlyginę  
auditoriaus išvadą. 
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Dalykų, kurie atskirai arba kartu paėmus apribojo auditoriaus darbo apimtį nebuvo. 

Kitų nesutarimų su įstaigos vadovybe, kurie atskirai arba kartu paėmus yra reikšmingi finansinėms 
ataskaitoms ar turėjo įtakos auditoriaus išvadai, nebuvo. 

Abejonių, kad finansinės ataskaitos paruoštos laikantis veiklos tęstinumo prielaidos be pagrindo, 

nekilo. 

 
4. Finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jų tobulinimui 

 
UAB “Busturas“  finansinės ataskaitos sudaromos taikant finansinių ataskaitų sudarymo tvarką, 

kuri atitinka teisės aktams, reglamentuojantiems Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių 
ataskaitų sudarymą.  

 
Audito metu buvo rasti ir po audito neištaisyti: 
 

a) Klaidos ir netikslumai: 
   

Klaidų ir netikslumų nepastebėta. 
 
b) Praleisti ar neaiškūs atskleidimai:  
 

Praleistų ir neaiškių atskleidimų nepastebėta.  
  

Įmonės  metinio pranešimo atitikimo 
 finansinėms ataskaitoms įvertinimas 

 
Mes atlikome UAB  „BUSTURAS“  2020 metų metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie 

audituoto 2020 metų finansinių atskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį pranešimą ir veiklos planų bei 
prognozių prielaidas atsakinga įstaigos vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu patikrinimu, pareikšti 
nuomonę, ar įmonės metiniame pranešime pateikiami duomenys atitinka metinę finansinę atskaitomybę.  

Mūsų patikrinimas apsiribojo įmonės metinio pranešimo patikrinimu, kad šioje ataskaitoje, lyginant 
su metine finansine atskaitomybe, nėra reikšmingų neatitikimų ir jis atitinka teisės aktams, 
reglamentuojantiems šio dokumento rengimą. Mes netikrinome įmonės metiniame pranešime pateiktų 

vadovybės vertinimų,  ateities planų ir prognozių dalies, nes tai nėra audito tikslas,  todėl nepareiškiam 
nuomonės apie tai. 

Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad UAB „BUSTURAS“ 2020 metų įmonės 
metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su įmonės 2020 metų 
finansine atskaitomybe.  

 
6.  Vidaus kontrolė 

 
Planuodami ir vykdydami Įmonės finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 

d., auditą, mes vertinome Įmonės vidaus kontrolės struktūrą, įskaitant naudojamas informacines 

sistemas, vidaus audito bei rizikų valdymo procedūras, siekdami nustatyti, kokias audito procedūras 
turėtume taikyti, kad galėtume pareikšti savo nuomonę apie Įmonės finansines ataskaitas. Šio vertinimo 
tikslas nebuvo patikrinti vidaus kontrolės sistemą. Tokio vertinimo metu gali būti nustatyti ne visi 
reikšmingi vidaus kontrolės struktūros aspektai. Reikšmingas vidaus kontrolės sistemos trūkumas - tai 
tokios sąlygos, kai konkrečių vidaus kontrolės struktūros elementų struktūra ar veikimas iki palyginti 
žemo lygio nesumažina rizikos, kad gali būti padarytos klaidos ar netikslumai sumose, kurios yra 

reikšmingos audituojamoms finansinėms ataskaitoms, ir kad darbuotojai, vykdydami jiems paskirtas 

funkcijas, šių klaidų ir netikslumų gali laiku nepastebėti. Mes nepastebėjome jokių vidaus kontrolės 
struktūros ir jos veikimo aspektų, kuriuos, mūsų manymu, būtų galima traktuoti kaip aukščiau minėtą 
reikšmingą vidaus kontrolės sistemos trūkumą.  

Vidaus kontrolės sistema, įskaitant naudojamas informacines sistemas bei rizikos valdymo 
procedūras, Įmonės sukurta, vadovo patvirtinta, Įmonės vadovybės ir darbuotojų įgyvendinta veiklos 
valdyme integruotų taisyklių ir kontrolės procedūrų, priemonių, būdų, veiksmų visuma, skirta nustatyti 

rizikos veiksnius ir suteikti pakankamą užtikrinimą, kad vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, 
būtų įgyvendinami kontrolės tikslai tokie kaip skaidriai, ekonomiškai, rezultatyviai ir efektyviai 
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įgyvendinama veikla, laikomasi galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų, vadovybės nurodymų, turtas 

ir informacija saugomi nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir sugadinimo, vidaus ir išorės veiklos 
ir finansinės ataskaitos būtų patikimos. Už vidaus kontrolės įgyvendinimą atsakinga Įmonės vadovybė. 

Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl vidaus kontrolės, įskaitant ir informacines sistemas, 

neturėjome.   
 

 
7. Pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose  

teisės aktuose, laikymosi 

 
Kitų pastebėjimų dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, laikymosi nėra. 

 
 

8. Kiti įmonės valdymui svarbūs dalykai 
 

Kitų įmonės valdymui svarbių dalykų nenustatyta. 

 

 
9. Kiti finansinių ataskaitų audito sutartyje numatyti dalykai 

 
Kitų numatytų audito sutartyje dalykų nebuvo. 
 

 
 
 
 

Auditorė Edita Šlefendorienė   
 

2021 m. kovo 22 d. 

  

Auditorės pažymėjimo Nr.000282   
   

   
UAB „Audito kokybė“ 
Panevėžio g. 36-5, Vilnius 

  

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001470   

 













































PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. ______________   
įsakymu  Nr. ______ 

UAB „Busturas“
Įm. kodas 144127993 , Šarūno g. 2, Šiauliai

PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO PROJEKTAS ( EUR)
2020 m.  gruodžio 31 d.

Sudarymo data 2021 01 26 d.

Eil.
Nr.

Straipsniai

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

Eurais

Paskirstyt
ino pelno

dalis
proc.

Eurais
Paskirstyti
no pelno

dalis proc.

I.
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas
(nuostolis)  ataskaitinio  laikotarpio
pradžioje

(6 328) (396 601)

II.
Grynasis  ataskaitinio  laikotarpio
rezultatas – pelnas (nuostolis)

28 598 390 273

III. 
Praeitų  laikotarpių  pelno
perskaičiavimas

IV.
Paskirstytinas  rezultatas  –  pelnas
(nuostolis)  ataskaitinio  laikotarpio
pabaigoje

28 598 (6 328)

V. Pervedimai iš rezervų 
VII. Pelno paskirstymas

VII.1.
į  įstatymo  numatytus  rezervus
(privalomas rezervas)

VII.2. į kitus rezervus /investicijoms/
VII.3. dividendai

tame skaičiuje 
savivaldybei tenkantys dividendai

VII.4. Kiti
VII.4.

1
labdarai, paramai

VII.4.
2.

darbuotojų pašalpoms ir dovanoms

VII.4.
3.

darbuotojų  socialinėms  ir
kultūrinėms reikmėms

VII.4.
4.

pelno  dalis,  skirta  darbuotojų
premijoms

VIII.
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas
(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

22 270 (6 328)

_________________________________________
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