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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA
Labdaros ir paramos fondo '‘Nevyriausybiniif organizacijy informacijos ir paramos centras “ dalininkui

Nuomone
Mes atlikome Labdaros ir paramos fondo “Nevyriausybiniq organizaciji} informacijos ir paramos
centras“ (toliau - Fondas) finansinii} ataskaitij, kurias sudaro 2017 m. gruodzio 31 d. balansas ir t^ dienq
pasibaigusiij metij veiklos rezultatij ataskaita bei aiskinamasis rastas, aridity.
Musi} nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais parodo tikr^ ir teising^
vaizdij apie Fondo 2017 m. gruodzio 31 d. finansinp padetj ir tq dicnq pasibaigusip metij finansinius
veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teises aktus, reglamentuojancius pelno
nesiekiancii} juridinii} asmeni} buhalterin? apskait^ ir finansinii} ataskaiti} sudarymq, ir Pelno nesiekiancii}
ribotos civilines atsakomybes juridinii} asmeni} buhalterines apskaitos ir finansinii} ataskaiti} sudarymo ir
pateikimo ir politines kompanijos dalyviij neatlygintinai gauto turto ir paslaugi} jvertinimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansi} ministro 2004 m. lapkricio 22 d. jsakymu N r.lK -372.

Pagrindas nuomonei pareiksti
Audits atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Musi} atsakomybe pagal siuos
standartus issamiai apibudinta sios isvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybe uz finansinii} ataskaiti}
audit^“. Mes esame nepriklausomi nuo Jmones pagal Tarptautiniu buhalterii} etikos standarti} valdybos
isleist^ Buhalterii} profesionali} etikos kodeks^ (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansinii} ataskaiti} audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip
pat laikomes kiti} etikos reikalavimij, susijusiij su Lietuvos Respublikos finansinii} ataskaiti} audito
jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad musi} surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami
musi} nuomonei pagrjsti.

Kita informacija
Kiti} informacija sudaro informacija, pateikta Fondo 2017 m. metineje veiklos ataskaitoje, taciau ji
neapima finansinii} ataskaiti} ir musi} auditoriaus isvados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uz kitos
informacijos pateikim^.
Musi} nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
uztikrinimo isvados apie j^.
Atliekant finansinii} ataskaiti} audits, musij atsakomybe yra perskaityti kit^ informacija ir apsvarstyti, ar
yra reiksmingij neatitikimij informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba musij zinioms, pagrjstoms
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reiksmingai iskraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime
reiksmingq kitos informacijos iskraipym^, mes turime atskleisti sj fakt^. Mes neturime su tuo susijusiij
pastebejimij. Metineje veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka metinii} finansinii}
ataskaitij duomenis.

Vadovybes ir uz valdym^ atsakingi} asmeni} atsakomybe uz finansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz sip finansinii} ataskaitij parengimg ir teisingg pateikimij pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancius teises aktus, reglamentuojancius
pelno nesiekiancii} juridinii} asmeni}
buhalterin^ apskaitg ir finansinii} ataskaitij sudarymg, Pelno nesiekiancii} ribotos civilines atsakomybes
juridinii} asmenij buhalterines apskaitos ir finansinii} ataskaiti} sudarymo ir pateikimo ir politines
kompanijos dalyviij neatlygintinai gauto turto ir paslaugi} jvertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansi} ministro 2004 m. lapkricio 22 d. jsakymu Nr.lK -372.apskaitos ir toki^ vidaus
kontrol^, kokia, vadovybes nuomone, yra butina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingi}
iskraipymq del apgaules ar klaidos.
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Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti Fondo gebejima t^sti veikl^ ir atskleisti (jei
butina) dalykus, susijusius su veiklos t^stinumu ir veiklos tystinurno apskaitos principo taikymu, isskyrus
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Fonda ar nutraukti veiklq arba neturi kitp realiij alternatyvij,
tik taip pasielgti.
Uz valdym^ atsakingi asmenys privalo priziureti Fondo finansiniq ataskaitij rengimo procesg.
Auditoriaus atsakomybe uz finansiniij ataskaitij audita
Musij tikslas yra gauti pakankamg uztikrinimg del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reiksmingai iskraipytos del apgaules ar klaidos, ir isleisti auditoriaus isvad^, kurioje pateikiama musij
nuomone. Pakankamas uztikrinimas - tai auksto lygio uztikrinimas, o ne garantija, kad reiksmingo
iskraipymo, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audits, kuris atliekamas pagal TAS. Iskraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles jtakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.
Atlikdami audits pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:
•

Nustateme ir jvertinome fmansiniij ataskaitij reiksmingo iskraipymo del apgaules arba klaidij rizikg,
suplanavome ir atlikome procedures kaip atsako j tokio riziko ir surinkome pakankamij tinkamp
audito jrodymij musij nuomonei pagrjsti. Reiksmingo iskraipymo del apgaules neaptikimo rizika yra
didesne nei reiksmingo iskraipymo del klaidij neaptikimo rizika, nes apgaule gali buti sukciavimas,
klastojimas, tycinis praleidimas, klaidingas aiskinimas arba vidaus kontroliij nepaisymas.

•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkreciomis
aplinkybemis tinkamas audito procedures, o ne tam, kad galetume pareiksti nuomon? apie Fondo
vidaus kontroles veiksmingumij.

•

Jvertinome taikomij apskaitos metodij tinkamumij ir vadovybes atliktij apskaitiniij vertinimij bei su
jais susijusiij atskleidimij pagrjstumo.

•

Padareme isvado del taikomo veiklos t^stinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis
surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sglygomis susij^s reiksmingas neapibreztumas, del
kurio gali kilti reiksmingq abejoniij del Fondo gebejimo tpsti veiklg. Jeigu padarome isvado, kad toks
reiksmingas neapibreztumas egzistuoja, auditoriaus isvadoje privalome atkreipti demesj j susijusius
atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokip atskleidimij nepakanka, turime modifikuoti
savo nuomon?. Musij isvados pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus isvados
datos. Taciau, busimi jvykiai ar sglygos gali lemti, kad Fondas negales toliau tejsti savo veiklos.

•

Jvertinome bendrg finansiniij ataskaitij pateikima, strukturg ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansinese ataskaitose pateikti pagrindziantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktij teisingo
pateikimo koncepcijo-

Mes, be visij kitp dalykij, privalome informuoti uz valdymo atsakingus asmenis apie audito apimtj ir
atlikimo laikg bei reiksmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, kuriuos
nustateme audito metu.
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