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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 
Viešosios įstaigos Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas 
Dalininkui, vadovybei 
 
Nuomonė  
Mes atlikome Viešosios įstaigos Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (toliau – Įstaigos) 
finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną 
pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita 
bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), įskaitant reikšmingų apskaitos metodų 
santrauką, auditą. 
 
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir 
pinigų srautus, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 
 
Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – 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 nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija 

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, 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 įvertinti, ar 
Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines 
ataskaitas. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 
finansinių ataskaitų duomenis. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 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 Įstaigos 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 Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
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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 priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat: 
 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų 

riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome 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. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie 
Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą. 

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

 Padarėme 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 Įstaigos 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 Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome 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, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir 
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, 
kuriuos nustatėme audito metu. 

 
 

Auditorė Indrė Karalevičienė 

Auditoriaus išvados data 2022 m. kovo 10 d. 
Auditą atlikusio auditoriaus buveinė yra Konstitucijos pr. 7 Vilniuje, Lietuvoje 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 557 
 
UAB „VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS“ 
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 1292 
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ĮŽANGINĖ DALIS 
Mes atlikome viešosios įstaigos Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (toliau – Įstaiga) toliau 
pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės 
ataskaita, ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, 
pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą. 
 
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę 
atskaitomybę, ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus 
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų 
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  
 
Viešoji įstaiga Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas įregistruota 1994 m. gruodžio 30 d., 
įstaigos kodas 122896754, adresas Savanorių pr. 235, Vilnius. Įstaigos vienintelis dalininkas yra 
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. 
 
Aukščiausias įstaigos valdymo organas  –  visuotinis dalininkų susirinkimas. Vienasmenis valdymo 
organas yra įstaigos direktorius Julius Paužolis. 
 
Viešoji įstaiga Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas yra pelno nesiekianti organizacija, 
veikianti fizinių ir technologinių mokslų, inovacijų, žinių visuomenės, mokslinių tyrimų, mokslo, 
studijų ir verslo bendradarbiavimo srityse. 
 
Įstaigos tikslas – teikti paramą įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros srityse, komercializuoti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų 
rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studijų integraciją fizinių ir technologinių mokslų srityje, tuo 
būdu prisidedant prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu 
plėtojamos ekonomikos kūrimo. 
 
Laiške vadovybei yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir 
aptariami audito metu nustatyti Įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant 
finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbius 
dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai. 
 
Ši ataskaita skiriama išskirtinai Įstaigos Vadovybei ir Įstaigos naudojimui ir negali būti naudojama 
kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB 
„VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose 
nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus. 
 
Atsakingas auditorius Indrė Karalevičienė, auditoriaus pažymėjimo Nr. 557, UAB „VERSLO 
AUDITO KONSULTACIJOS“, audito įmonės pažymėjimo Nr. 1292. 

AUDITO APIMTIS 
Įstaiga pateikė auditoriui pasirašytas finansines ataskaitas 2022 m. vasario 14 d. 
 
Mes gavome vadovybės pareiškimų laišką, patvirtinantį metinių finansinių ataskaitų pilnumą, 
informaciją apie išlaidas, garantijas, teisminius procesus, įvykius po metinių finansinių ataskaitų 
sudarymo bei kitas sritis. 
Finansinių ataskaitų rinkinio auditas buvo atliktas 2021 m. gruodžio 01 d. sutarties Nr. 21/1201-1 
pagrindu, sudarytos tarp Įstaigos ir UAB „VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS“. Šios sutarties 
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tikslas įvertinti ar Įstaigos finansinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d., kurias parengė Įstaigos vadovybė, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo 
tikrą ir teisingą vaizdą Įstaigos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų 
finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartais. 
 
Auditą mes atlikome, vadovaudamiesi LR finansinių ataskaitų audito įstatymu, tarptautiniais audito 
standartais, kuriuos nustato Tarptautinė buhalterių federacija, ir esama audito praktika. 
 
Įstaigos 2021 12 31 d. finansinių ataskaitų auditas buvo atliktas pilna apimtimi, kaip to reikalauja 
Tarptautiniai audito standartai. Audito apimties apribojimų nebuvo.   

AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS 
Auditoriaus išvada nebuvo modifikuota. 

FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI 
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR viešojo 
sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika. Apskaitos 
politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir 
taisykles. Įstaiga savo apskaitą tvarko pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartus (VSAFAS). 
 
Audito metu buvo įvertintas bendras finansinių ataskaitų pateikimas pagal LR teisės aktuose 
numatytą tvarką, finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos klasifikavimas ir atskleidimas. 
 
Finansinės ataskaitos ir kiti su finansine informacija susiję dokumentai valdymo ir priežiūros 
institucijoms yra pateikiamos laiku.  
 
Įstaigos buhalterinę apskaitą 2021 metais pagal paslaugų sutartį tvarkė UAB Pagautė atsakinga 
darbuotoja Erika Basakirskienė. 2020 12 30 d. sudaryta neterminuota darbo sutartis su Daiva 
Laugaliene vyr. finansininkės pareigoms užimti. Apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant 
buhalterinės apskaitos programą „Navision“.  
 
Vidinės kontrolės sistemai patikrinti ir įvertinti buvo atliekamos testavimo procedūros, peržiūrėti 
Įstaigos juridiniai dokumentai, sutartys, įvertinti ūkinių operacijų procesai nuo jų organizavimo iki 
pirminių dokumentų registravimo apskaitoje, dalyvauta įstaigos atliekamoje ilgalaikio turto 
inventorizacijoje.  
 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Įstaigos 2021 12 31 d. finansinės būklės ataskaitos gautinų sumų už 
turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas apskaitoma 18.041 EUR gautinų sumų, kurios turi 
abejotinų skolų požymių ir turi būti pripažintos abejotinų skolų sąnaudomis. 

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Įstaigai tapus viešuoju subjektu ir pradėjus tvarkyti apskaitą 
pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), jai taikomi kiti 
reikalavimai dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų. Reikalavimai nustatyti 2009 m. 
birželio 10 d. LR Vyriausybės nutarime „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės 
nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo 
sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo Nr. 564 ir galiojančiuose pakeitimuose. Atsižvelgiant į tai 
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Įstaiga turi nustatyti naują minimalią turto įsigijimo vertę ir peržiūrėti nusidėvėjimo normatyvus bei 
įvertinti ar jie patenka į nutarime pateiktų minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų ribas.  
 

PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI 
Pastebėjimų dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose nėra. 

KITI ĮSTAIGOS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI 
Atlikdami metinių finansinių ataskaitų auditą, mes išnagrinėjome, ar buvo apsvarstyti svarbūs įvykiai, 
kurie įvyko per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų paruošimo iki auditoriaus išvados pateikimo. 
Įstaiga patvirtino, kad reikšmingų įvykių po metų pabaigos, kurie suteiktų papildomos informacijos 
apie Įstaigos padėtį finansinės būklės sudarymo dieną nebuvo. Mes taip pat neradome jokių įrodymų, 
kurie rodytų tokių įvykių egzistavimą. Reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su įvykiais ar sąlygomis, 
kurios atskirai ar kartu paėmus galėtų kelti abejonių dėl Įstaigos veiklos tęstinumo, nebuvo. 
Nesutarimų su vadovybe nebuvo. Apgaulės atvejai nėra pastebėti.  

KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI 
Įstaigos ir audito įmonės audito sutartyje nebuvo sutarta dėl kitų nei auditas dalykų. Įstaigos ir 
apskaitą tvarkančios įmonės darbuotojai bendradarbiavo su audito komanda.  
 
 
 
 
2022 m. kovo 10 d 
Konstitucijos pr. 7 Vilniaus m., Lietuva 
UAB „VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS“ 
Audito įmonės pažymėjimas Nr. 1292 
 
Auditorė Indrė Karalevičienė 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 557 
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