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ISvada d6l finansiniq ataskaitq

Mes atlikome AB,,Vilniaus metrologijos centras" (toliau - [mone) toliau pateikiamo finansiniq
ataskaitq rinkinio, kuri sudaro 2012 m. gruodiio 3 I dienos balansas ir t4 dienq pasibaigusiq metq pelno
(nuostoliq) ataskaita, pinigq srautq ataskaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita bei aiSkinamasis raitas
(toliau *fi nansines ataskaitos), audit4.

Vadowhis atsakomlbi ui finansines ataskaitas
Vadolybe yra atsakinga uZ 5iq finansiniq ataskaitq parengimq bei teisingq pateikim4 pagal Lietuvos

Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskaitq ir finansing atskaitomybg,
ir verslo apskaitos standartus ir tokiq vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomoneJ yra bDtina finansinems
ataskaitoms parengti be reikimingq iSkraipymq d€l apgaul€s ar klaidos.

Aud itor iaus at s ctkomv b i
M[sq atsakomybe - apie Sias finansines ataskaitas pareik5ti nuomone, pagristq atliktu auditu. Mes

atlikome auditq pagal tarptautinius audito standartus (toliau - Standartai). Siuose standartuose nustaq,{a,
kad mes laikytumemes profesines etikos reikalavimq ir planuotume bei atliktume audit4 taip, kad gautume
pakankam4 uZtikrinim4 apie tai, ar finansin€se ataskaitose ndra reikimingq iSkraipymq.

Auditas apima proced[ras, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodymq del finansiniq ataskaitq
sumq ir atskleistos informacijos. Proced[rq parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, [skaitant
finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinimq. Vertindamas Si4
rizik4 auditorius atsiZvelgia Ividaus kontrolq, susijusiq su imones finansiniq ataskaitq rengimu ir teisingu
pateikimu, kad pasirinktq tomis aplinkyb€mis tinkamas audito procedfras, tadiau ne tam, kad pareik5tq
nuomonQ apie imones vidaus kontroles veiksmingumq. Auditas taip pat apima taikomq apskaitos metodrl
tinkamumo ir vadolybes atliekamq apskaitiniq [vertinimq racionalumo ir bendro finansiniq ataskaitq
pateikimo [vertinim4.

Mes tikime, kad m[sq surinkti audito [rodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomoner
pagr[sti.

Nuomone
M[sq nuomone finansin6s ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia AB ,,Vilniaus

rnetrologijos centras" 2012 m. gruodZio 3l d. finansing b0kl9 ir t4 dienq pasibaigusiq metq finansinius
veiklos rezultatus ir pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais,
reglamentuojandiais buhaltering apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarym6 ir verslo apskaitos standartais.

I5vada ddl kitrl teisiniq ir prieiiuros reikalavimq

Be to, mes perskait€me toliau pateiktq AB ,,Vilniaus metrologijos centras" 2012 m. metinl pranesim4 ir
nepastebejome jokiq reik5mingq I j[ [trauktos finansines informacijos neatitikimq [mones 2012 m.
fi nansindms ataskaitoms.
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