
    

 

  

 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos dalininkams 
 

Peržiūrėjome čia pridėtas Viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokykla (toliau – Įstaiga) 

finansines ataskaitas, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d finansinės būklės ataskaita ir tą dieną 
pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų 
ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos) bei svarbių apskaitos metodų 
santrauka.  
 

Už Įstaigos valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  
Už Įstaigos valdymą atsakingi asmenys atsako už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą 

pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę 
apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą ir tokią vidaus kontrolę, kokia, už asociacijos 
valdymą atsakingų asmenų nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų 
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  
 

Nepriklausomo auditoriaus atsakomybė  
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų finansinių ataskaitų. Peržiūrą atlikome pagal 2400-ąjį 
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. 
Nepriklausomas auditorius atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus už asociacijos valdymą 
atsakingiems asmenims ir, jeigu būtina, kitiems asociacijai priklausantiems asmenims bei atlieka analitines 
procedūras ir vertina surinktus įrodymus.  
 
Per finansinių ataskaitų peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per metinių finansinių ataskaitų 
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 teisingai nepateikia Viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo 
mokykla 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių metų finansinės veiklos 

rezultatų pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus 
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą. 
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