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NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos narių konferencijai, kolegijai ir direktorei
Ataskaita apie finansines ataskaitas
Peržiūrėjome čia pridėtas Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos finansines ataskaitas, kurias sudaro
2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita
ir aiškinamasis raštas bei metinė veiklos ataskaita bei kuriose yra pateikti palyginamieji praėjusių 2018
ir 2017 finansinių metų duomenys.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsako už šių finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl pelno
nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės
ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ nustatytą
tvarką ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti
be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų finansinių ataskaitų. Peržiūrą atlikome pagal 2400ąjį tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių finansinių ataskaitų
peržiūros užduotys“. Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalaujama, kad išvadose nurodytume, ar
pastebėjome ką nors, kas verčia mus manyti, kad finansinės ataskaitos kaip visuma visais reikšmingais
atžvilgiais nėra parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Taip pat šiame standarte
reikalaujama laikytis atitinkamų etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis.
Praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina,
kitiems įmonei priklausantiems asmenims bei atlieka analitines procedūras ir vertina surinktus įrodymus.
Per peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, atliekamą pagal tarptautinius audito
standartus. Todėl nepareiškiame auditoriaus nuomonės apie šias finansines ataskaitas.
Išvada
Remdamiesi atlikta peržiūra nepastebėjome nieko, kas verstų mus manyti, kad šios finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais nepateikia tikro ir teisingo vaizdo Lietuvos buhalterių ir auditorių

asociacijos 2019 m. gruodžio 31 d. ir palyginamųjų istorinių duomenų finansinės būklės ir tą dieną
pasibaigusių metų finansinės veiklos rezultatus, pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m.
gruodžio 18d. įsakymo Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos,
finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir
paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ tvarką.
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