NEpRTKLAUSoMo AUDIToRIAUS rSvana
PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centro

dalininkams

Nuomon0

Mes atlikome PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centro
(toliau - {staigos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2019 m. gruodZio 31 d.
finansines bgkfus ataskaita ir tuomet pasibaigusiq metq veiklos rezultatq, ataskaita,
grynojo turto pokydiq ataskaita, pinigq srautq ataskaita bei finansiniq ataskaitq
ai5kinamasis ra5tas, iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.
Finansines ataskaitos buvo rengiamos pagal Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus ffSAFAS) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5ojo
sektoriaus atskaitomybes istatyme nustat5rtais finansines atskaitomybes parengimo
reikalavimais.

Mlsq nuomone, pridetos metines finansines ataskaitos visais reikimingais atZvilgiais
tikrai ir teisingai parodo [staigos 2019 m. gruodZio 31 d. finansing b[k19 ir t4 dien4
pasibaigusil+ metq finansinius veiklos rezultatus bei pinigq srautus pagal VSAFAS ir
atitinka Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatyme nustafrtus
fi nansines

atskaitomybes parengimo reikalavimus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus. Musq atsakomybe pagal TAS ir
Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus apra5yta mtsq
i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq audit4".
Esame nepriklausomi nuo [staigos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq
valdybos i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, kurie
tai$rtini atliekant finansiniq ataskaitq audit4 Lietuvos Respublikoje. Taip pat
laikomes kitq TBESV kodekse ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito
istatyme nustatytq etikos reikalavimq.
Manome, kad gauti audito irodymai suteikia pakankam4
nuomonei pareik5ti.

ir

tinkam4 pagrind4 mlsq

Kita informacija
Kit4 informacij4 sudaro informacija, pateikta fstaigos veiklos ataskaitoje, tadiau ji
neapima finansiniq ataskaitq ir mflsq auditoriaus iSvados apie jas. Vadovybe yra
atsakinga uZ kitos informacijos pateikim4.

ir

mes
ataskaitas neapima kitos informacijos
jq,
i5skyrus kaip nurodyta toliau.
nepateikiame jokios formos uZtikrinimo i5vados apie
Mes privalome ivertinti, ar [staigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys
atitinka metiniq finansiniq ataskaitq duomenis.

M[sq nuomone apie finansines

Mes perskaiteme [staigos veiklos ataskait4 ui:2019 m. gruodZio 31 d. pasibaigusius
metus ir nepastebejome jokiq reik5mingq joje pateiktos finansines informacijos
neatitikimq palyginti su 2019 m. gruodZio 31 d. pasibaigusiq metq audituotomis
finansinemis ataskaitomis.
Vadovybos

ir

uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakin ga ui, Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikimq
pagal VSAFAS ir Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatyme
nustatytus finansines atskaitomybes parengimo reikalavimus bei uZ toki4 vidaus
kontroles sistem4, kuri, vadovybes nuomone, yru b[tina finansiniq ataskaitq
parengimui be reikSmingq i5kraipymq, galindiq atsirasti del apgaules ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti [staigos gebejim4 tqsti
veikl4 ir atitinkamai atskleisti (ei bltina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir
veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus kai vadovybe
ketina likviduoti [staig4 ar nutraukti jos veikl1, arba yra priversta t4 padaryti
neturedama jokios kitos realios alternafios.
UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZitreti fstaigos finansiniq ataskaitq rengimo
proces4.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansinig ataskaitg audit4

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip
visuma nera reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir parengti auditoriaus
tai auk5to
iSvad4, kurioje pateikiama mtisq nuomon6. Pakankamas uZtikrinimas
lygio uZtikrinimas, tadiau jis nera garantrla, kad auditas, atliktas pagal TAS ir
Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito lstatymo reikalavimus, visada
atskleis reik5ming4 i5kraipym4, jei toks yra. I5kraipymai, galintys atsirasti del
apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jei galima pagristai numat5rti, kad
kiekvienas atskirai ar visi kartu jie gali tureti itakos finansiniq ataskaitq naudotojq
priimamiems ekonominiams sprendimams remiantis Siomis finansinemis ataskaitomis.
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Atlikdami audit4 pagal TAS ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito
istatymo reikalavimus, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir
vadovavomes profesinio skepticizmo principu. Taip pat:

o

o
o

Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del
apgaules ar klaidos rizikas, suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsak4 i
toki4 rizik4 ir surinkome audito irodymus, kurie suteikia pakankamq ir
tinkam4 pagrind4 mflsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del
apgaules neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidos
neaptikimo rizika, nes apgaule gali bflti sukdiavimas, klastojimas, tydinis
praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.
I5siai5kinome su auditu susijusi? vidaus kontrolg, kad galetume parengti esant
konkredioms aplinkybems tinkamas audito procedflras, tadiau ne tam, kad
galetume pareik5ti nuomong apie lstaigos vidaus kontroles veiksmingum4.
[vertinome taikomq apskaitos principq tinkamum4 bei vadovybes naudojamq
apskaitiniq ivertinimq ir su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.
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Padareme iSvad4 del vadovybes taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo

tinkamumo ir del to, ar, remiantis surinktais audito irodymais, egzistuoja su
ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, del kurio gali kilti
reik5mingq abejoniq del {staigos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu padarome i5vadq,
kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose,
arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomong.
Miisq i5vados pagristos audito irodymais, surinktais iki auditoriaus i5vados
i5leidimo dienos. Tadiau btisimi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad {staiga
negales toliau tgsti savo veiklos.
|vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukt[r4 ir turini, fskaitant
atskleidimus, ir tai, ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai
bei ivykiai taip, kad atitikq teisingo pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis del audito
apimties ir atlikimo laiko. Jei audito metu nustatome reik5mingus audito pastebejimus,
iskaitant svarbius vidaus kontroles tr[kumus, mes apie juos privalome informuoti uZ
valdym4 atsakingus asmenis. Sio audito metu mes nenustateme tokiq pastebejimq.
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