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Nepriklausomo auditoriaus išvada apie finansinių ataskaitų 
santrauką 

 

UAB „Olifėja“ akcininkams 

Mūsų nuomonė  

Mūsų nuomone, čia pridėta UAB „Olifėja“ (toliau – Bendrovė) finansinių ataskaitų santrauka, visais 
reikšmingais atžvilgiais atitinka audituotas finansines ataskaitas pagal 1-oje pastaboje nurodytą rengimo 
pagrindą.  

Finansinių ataskaitų santrauka 

Finansinių ataskaitų santrauką, parengtą pagal audituotas finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 
2020 m. gruodžio 31 d., sudaro:  

● 2020 m. gruodžio 31 d. balanso santrauka; 

● tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitos santrauka. 

Finansinių ataskaitų santraukoje nėra atskleista visa informacija, kurios reikalaujama pagal Lietuvos 
Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus bei 
Verslo apskaitos standartus. Todėl finansinių ataskaitų santraukos ir auditoriaus išvados apie ją skaitymas 
neprilygsta audituotų finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas skaitymui. 

Audituotos finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas 

Mūsų 2021 m. balandžio 27 d. išvadoje apie audituotas finansines ataskaitas pareiškėme nemodifikuotą 
nuomonę.  

Vadovybės atsakomybė už finansinių ataskaitų santrauką 

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų santraukos parengimą pagal 1-oje pastaboje nurodytą 
rengimo pagrindą. 

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų atsakomybė – pareikšti nuomonę, ar finansinių ataskaitų santrauka visais reikšmingais atžvilgiais 
atitinka audituotas finansines ataskaitas remiantis procedūromis, kurias mes atlikome pagal 810-ąjį 
tarptautinį audito standartą (TAS) (persvarstyta) „Užduotys pateikti išvadą apie finansinių ataskaitų 
santrauką“.  

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu 

 

Rasa Selevičienė 
Audito skyriaus direktorė 

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000504 

 

Vilnius, Lietuvos Respublika 
2021 m. balandžio 27 d. 
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