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Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto 2020
metų veiklos ataskaita

Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) yra 1946 metais Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos įkurta organizacija, dirbanti 190 šalių ir teritorijų siekiant gelbėti vaikų gyvybes, ginti jų
teises ir padėti jiems pilnai įgyvendinti savo galimybes. UNICEF dirba sudėtingiausiose pasaulio
vietose teikdamas pagalbą nepalankioje padėtyje patekusiems vaikams užtikrinant, kad kuo daugiau
vaikų būtų pamaitinti, paskiepyti ir apsaugoti nuo ligų, saugūs ir galėtų lankyti mokyklą. Prioritetą
teikiame labiausiai pažeidžiamiems vaikams ir šalims, kur pagalbos reikia labiausiai.
Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas yra 1993 m. įsteigta
UNICEF ir jo vertybes Lietuvoje atstovaujanti asociacija, padedanti įgyvendinti UNICEF misiją
Lietuvoje. Skatindami pilnai įgyvendinti vaikų teises, kviečiame Lietuvos visuomenę remti UNICEF
pagalbą pasaulio vaikams, propaguoja vaiko teises, vykdome visuomenės informavimo ir švietimo
programas. Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas (trumpiau
vadinamas „UNICEF Lietuva”) yra vienas iš 33 išsivysčiusiose pasaulio šalyse veikiančių UNICEF
nacionalinių komitetų.
2020 m. pradžioje ir pabaigoje Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto asociacijos narių
skaičius nekito ir sudarė 42 (iš jų 2 – garbės nariai). Šių narių įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir
praėjusių finansinių metų pabaigoje sudarė 0 EUR.
2020 metais UNICEF Lietuva gavo 64 840 eurų pajamų. Papildomai Lietuvos naudai 2928
eurų tarptautinį įnašą lėšas pervedant tiesiogiai UNICEF skyrė tarptautinė bendrovė “L'Occitane”.
2020 m. Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas kvietė Lietuvos
visuomenę aukoti lėšas nuo COVID-19 pandemijos kenčiančių šalių vaikams ir šeimoms, kvietė
rėmėjus ir aukotojus dalyvauti UNICEF ir Gretos Thunberg vaikystės iššūkio kampanijos veiklose,
organizavo padėkas nuolatinę paramą skiriantiems UNICEF aukotojams, koordinavo Lietuvos vaikų
apklausą rengiant Europos vaiko garantijos strategiją, skleidė informaciją apie UNICEF vaikų gerovės
tyrimo rezultatus, rūpinosi Vaikams draugiškų miestų iniciatyvų plėtra Vilniaus, Kauno ir Alytaus
savivaldybėse, vykdė Pasaulio vaikų dienos ir Jungtinių Tautų 75-mečio minėjimo veiklas.
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2020 m. pervestas tarptautinis įsipareigojimas Jungtinių Tautų Vaikų fondui UNICEF sudarė
44597 eurus, 2021 metais mokėtinas įsipareigimas Jungtinių Tautų vaikų fondui (UNICEF) - 12501
eurai.
2020 metais dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos ir paskelbto karantino nebuvo vykdomos
tradicinės UNICEF Lietuva lėšų rinkimo veiklos televizijos labdaros koncertas ir UNICEF vaikų bėgimai
su vystomojo švietimo pamokomis mokyklose. Taupydamas išteklius Jungtinių Tautų vaikų fondo
(UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas 2020 metais atsisakė fizinio biuro ir darbuotojų, savanorių
bei stažuotojų komandos veiklą petvarkė darbui nuotoliniu būdu ir kitais būdais minimizavo veiklos
sąnaudas.
2021 m. UNICEF Lietuva planuoja tęsti lėšų rinkimą UNICEF veiklai remti nepriteklius
patiriančiose ir stichinių nelaimių apimtose šalyse, plėtoti Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą, rengti
vaikus įtraukiančius švietimo renginius, skleisti informaciją apie naujausius Lietuvai aktualius tyrimus
vaikų gerovės srityje, organizuoti veiklas minint UNICEF 75 metų sukaktį.
Pagrindinės užduotys yra atsigauti nuo patirto organizacinio ir reputacinio sukrėtimo, dėl kurio
2018-2020 m. sumažėjo organizacijos veiklos apimtys, įvaldyti naujus būdus rinkti lėšas, net jei
pandemija ir jos suvaržymai tęstųsi. Stabilizuota komunikacija, paauginti žmogiškieji ir techniniai
gebėjimai, sugrįžimas į bendradarbiavimo tinklus turės padėti laipsniškai auginti surenkamos paramos
kiekius. Planuojama atnaujinti darbą su mokyklomis, naudojant kai kuriose šalyse žinomus „UNICF
klubų“ ir „Vaikams draugiškos mokyklos“ projektus. Planuojama tęsti Vaikams draugiškų miestų
iniciatyva, tęsiant bendradarbiavimą su Šiaurės ministrų taryba. Planuojama daugiau dėmesio skirti
tiksliniams į pagalbą vaikams projektams, finansuojamiems iš viešojo sektoriaus, vystyti lėšų telkimo
partnerystes su verslais, vykdyti tiesioginio atsako TV kampanijas ir socialinės reklamos kampanijas
socialiniuose tinkluose ir internete. Tai susiję ir su naujomis UNICEF 2022-2025 strateginio planavimo
ciklo paradigmomis, orientuojantis į skaitmenizaciją ir aktyvesnį programų įgyvendinimą ne tik
besivystančiose, bet ir išsivysčiusiose šalyse.

Vykdantysis direktorius

Vaidotas Ilgius
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Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“
Asociacijos kodas 191588169, Gynėjų g. 14, Vilnius
2020 M. ASOCIACIJOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(eurais, jei nenurodyta kitaip)
PATVIRTINTA
20_____ m. __________________ d.
protokolo Nr. ________

Finansinės būklės ataskaita
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021 06 30
(eurais)
Eil.
Nr.
A.
I.
II.
III.
1V.
B.
I.
1I.
1II.
IV.
C.
I.
II.
III.
IV.
D.
E.
I.
II.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMASIS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
FINANSAVIMO SUMOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Vykdantysis direktorius

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

499
499
21 119
71
6 696
14 352
21 617
5 729
5 729
15 888
3 300
12 588

1 387
1 387
60 880
2 267
23 928
34 685
62 267
5 729
5 729
1 762
54 776
54 776

21 617

62 267

Vaidotas Ilgius

.
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Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“
Asociacijos kodas 191588169, Gynėjų g. 14, Vilnius
2020 M. ASOCIACIJOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(eurais, jei nenurodyta kitaip)
PATVIRTINTA
20_____ m. __________________ d.
protokolo Nr. ________

Veiklos rezultatų ataskaita
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021 06 30
(eurais)

Eil.
Nr.
I.
1.
2.
3.
II.

Straipsniai

PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS

III.
IV.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO
SĄNAUDOS
VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS SĄNAUDOS
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS

1.
2.
3.

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

5

6

Vykdantysis direktorius

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

64 840
64 679
161
64 840

116 505
117
116 385
3
116 505

64 840
-

116 505
-

-

-

-

-

Vaidotas Ilgius_____
(parašas, data)
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Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“
Asociacijos kodas 191588169, Gynėjų g. 14, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinamasis raštas
prie 2020 m. finansinių ataskaitų
2021 m. birželio 30 d.
1.

Bendroji dalis. Organizacijos prigimtis ir santykis su UNICEF

UNICEF (Jungtinių Tautų Vaikų fondas) - tai viena didžiausių pasaulio humanitarinių organizacijų,
1946 metais įkurta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos. UNICEF dirba 190 šalių ir teritorijų
siekdamas gelbėti vaikų gyvybes, ginti jų teises ir padėti jiems pilnai įgyvendinti savo galimybes.
UNICEF veikia sudėtingiausiose pasaulio vietose teikdamas pagalbą nepalankioje padėtyje
patekusiems vaikams užtikrinant, kad kuo daugiau vaikų būtų pamaitinti, paskiepyti ir apsaugoti nuo
ligų, saugūs ir galėtų lankyti mokyklą.
Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“ (sutrumpintai
vadinamas „UNICEF Lietuva“) yra oficialus Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF) partneris Lietuvoje,
vienas iš 33 išsivysčiusiose valstybėse įkurtų nacionalinių UNICEF komitetų. Jungtinių Tautų vaikų
fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas veikia nuo 1993 m. kovo 23 d., asociacijos kodas
191588169, asociacijos būstinės adresas Gynėjų g. 14 Vilniuje, asociacijos duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre.
„UNICEF Lietuva“ apskaitos paslaugas nuo 2016 m. lapkričio mėn. teikia įmonė UAB „Arudito
paslaugos“ (atstovas - Arūnas Butkevičius).
„UNICEF Lietuva“ tikslai yra šie:
•
skatinti susidomėjimą, teikti informaciją ir įtraukti Lietuvos visuomenę bei valstybės valdžios ir
valdymo institucijas į Lietuvos ir pasaulio vaikų poreikių tenkinimui skirtą vaiko teisių apsaugos veiklą,
•

rinkti UNICEF veiklai skirtas lėšas.

„UNICEF Lietuva“ yra sudariusi Bendradarbiavimo sutartį su UNICEF, kuri numato, kad Lietuvoje
surinktos lėšos, atskaičius advokacijai, viešinimui, švietimui ir Lietuvoje vykdomoms programoms
skirtas išlaidas, yra pervedamos UNICEF, kuri šias lėšas naudoja UNICEF vykdomosios valdybos
patvirtintų programų finansavimui. Kadangi įsipareigojimas pervesti surinktas lėšas UNICEF atsiranda
jų rinkimo laikotarpiu, pervestina suma yra priskiriama minėtu laikotarpiu patirtoms išlaidoms
(tarptautinis įnašas).
Finansiniai „UNICEF Lietuva“ metai sutampa su kalendoriniais metais.
2020 m. gruodžio 31 d. „UNICEF Lietuva“ darbuotojų skaičius – 1 (2019 m. gruodžio 31 d. buvo
1). 2020 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 1 (2019 m. – 1).
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Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“
Asociacijos kodas 191588169, Gynėjų g. 14, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

2. Apskaitos politika
Finansinių ataskaitų forma
„UNICEF Lietuva“ finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, ir Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d.
įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”. Finansinės
ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad „UNICEF Lietuva“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo
veiklą.
Finansinių ataskaitų valiuta
Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami nacionaline valiuta eurais (EUR).
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės
sumažėjimo nuostolius. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą,
atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Turtas
priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieni metai ir įsigijimo vertė yra
ne mažesnė nei 144,81 Eur. Likvidacinė ilgalaikio turto vertė yra 0,29 Eur. Ilgalaikiam turtui taikomi
tokie pagrindiniai nusidėvėjimo normatyvai:
-

transporto priemonės – 6 m.,
kompiuterinė įranga – 3 m.,
kiti įrengimai ir įrankiai – 4 m.

Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės
prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui.
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos
neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra
registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.
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Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“
Asociacijos kodas 191588169, Gynėjų g. 14, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma (tęsinys)
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir
didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto vertės
dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos
mokesčius ir pan., jei tokie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje).
Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra
registruojamos kaupimo principu t.y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį už kurį apskaičiuojamos
ateityje mokėtinos palūkanos.
Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per
visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Užsienio valiuta
Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą.
Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos
kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis ar sąnaudomis.
Trumpalaikis turtas
Išankstiniai apmokėjimai. Tokie mokėjimai yra išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas ar
paslaugas, kurias įmonė gaus vėliau.
Gautinos sumos. Gautinos sumos parodomos grynąja verte, atėmus vertės sumažėjimo
nuostolius. Įrašomos visos kitos per 12 mėnesių nuo balanso datos gautinos sumos, kurios
nepateikiamos kitose balanso eilutėse.
Finansavimo apskaita
„UNICEF Lietuva“ finansavimo būdai:
·
·
·
·

dotacija,
tiksliniai įnašai,
nario mokesčiai,
kiti būdai.

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai
skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius: gauto turto
naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus; UNICEF Lietuva neatlygintinai
gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.
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Asociacija „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“
Asociacijos kodas 191588169, Gynėjų g. 14, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansavimo apskaita (tęsinys)
Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai
neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma
nepanaudota dotacijos dalis. „UNICEF Lietuva“ kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto
grupes.
Tiksliniam finansavimui priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos,
Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems
tikslams įgyvendinti. Tikslinis finansavimas pripažįstamas ir rodomas apskaitoje, jeigu jis atitinka šiuos
požymius: finansavimo gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos
paramos sąlygas ir yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad finansavimas bus
gautas.
Jeigu tikslinis finansavimas atitinka apibrėžime nustatytus kriterijus, jis registruojami apskaitoje
kaip gautinas. Jeigu tikslinis finansavimas neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojamas po
faktiško gavimo kaip gautas tikslinis finansavimas. Tiksliniu finansavimu gali būti pripažįstamos
negrąžintinos paskolos, jeigu „UNICEF Lietuva“ gali garantuoti, kad bus įvykdytos visos paskolos
panaudojimo sąlygos ir jos grąžinti nereikės. Tikslinio finansavimo pavyzdžiai gali būti gauta parama
išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams įgyvendinti, parama renginiui organizuoti.
Tikslinis finansavimas pripažįstamas panaudotas tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta
kompensuotomis. Panaudojus tikslinio finansavimo lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik
finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.
Nario mokesčiai renkami ir naudojami UNICEF Lietuva visuotinio narių susirinkimo arba
įstatuose nustatyta tvarka. Kadangi įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per
įstatuose nustatytą laikotarpį jie bus sumokėti, atsiradus prievolei ūkio subjekto nariams mokėti nario
mokestį, ši ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o sumokėjus nario
mokestį apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai. Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais tokia pat
tvarka kaip tiksliniai įnašai.
„UNICEF Lietuva“ gali būti finansuojamas ir kitais būdais, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams
įnašams ar nario mokesčiams. Tokio finansavimo pavyzdys gali būti prekių tiekimas, kai davėjas
nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus
panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, asociacija su šia parama gali
elgtis savo nuožiūra. Kitas galimas pavyzdys yra UNICEF didelės apimties pasaulinės verslo
partnerystės, kuomet lėšos renkamos visose šalyse ir visa jose surinkta parama pervedama tiesiai
UNICEF. Tuomet UNICEF išskiria sukauptą paramą pagal šalis taikydama „soft credit“ vadinamą įrankį.
Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat tvarka
kaip tiksliniai įnašai. Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir rodoma kaip atsargos. Tokia
parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį gautos atsargos sunaudojamos.
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Finansavimo apskaita (tęsinys)
Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią ūkio
subjektas turėtų sumokėti, jei tas paslaugas pirktų. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama
finansavimu nepripažįstama.
Nemokamai gavus turtą, įsigijimo savikaina nustatoma atsižvelgiant į turto tikrąją vertę.
Rezervai
Rezervai formuojami pagal „UNICEF Lietuva“ valdybos patvirtintą rezervų politiką, kad „UNICEF
Lietuva“ galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, prievoles bei veikti kitais nenumatytais atvejais bei
įgyvendinti savo uždavinius nenumatytais finansinių sunkumų metais.
Rezervai yra formuojami tokio dydžio, kad pakaktų darbuotojų atlyginimams ir einamosioms 6
mėnesių išlaidoms padengti. Rezervai gali kisti ir yra persvarstomi bei pakoreguojami kasmet atliekant
vykstant jungtinį strateginį planavimą, įskaitant riziką, bei prireikus atsižvelgiant į vidinius ir išorinius
veiksnius. Šie rezervai gali būti naudojami tik „UNICEF Lietuva“ valdybos patvirtintiems tikslams.
Rezervai apskaitomi kaupimo principu, t.y. jie suformuojami tais pačiais metais, kuriais „UNICEF
Lietuva“ gauna teigiamą veiklos rezultatą. Tai suderinama su „UNICEF Lietuva“ veiklos tikslais ir
įsipareigojimais – teigiamas veiklos rezultatas skiriamas arba UNICEF (žr. skirsnį „Įsipareigojimai“
žemiau), arba sukaupiamas veiklai ir/ar paramai ateityje.
Įsipareigojimai
„UNICEF Lietuva“ įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai „UNICEF
Lietuva“ įgyja prievoles, kurios turi būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. UNICEF
suteiktina parama apskaitoma kaupimo principu, nes „UNICEF Lietuva“ turi įsipareigojimą pagal
UNICEF ir „UNICEF Lietuva“ bendradarbiavimo sutartį.
Pardavimų pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Paslaugų teikimo rezultatas įvertinamas, kai tikėtina, kad
bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda.
„UNICEF Lietuva“ pagrindinės pajamos yra parduota atributika (atvirukai, žaislai, kiti suvenyrai),
reklamos pajamos.
Kitoms pajamoms priskiriamos palūkanos už banke laikomus pinigus, pelnas dėl valiutų kurso
pasikeitimo, pripažintos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus.
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Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos,
kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos.
Veiklos sąnaudas sudaro: nuomos, patalpų ir transporto išlaikymo, ryšių, pašto, darbo
užmokesčio, nusidėvėjimo, komandiruočių, mokesčių ir kitos sąnaudos.
Kitoms sąnaudoms priskiriami nuostoliai dėl valiutos kursų pasikeitimo, mokėtinos baudos ir
delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus.
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3. Aiškinamojo rašto pastabos

1.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas

Kita įranga
Įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų pabaigoje
Įsigijimai per metus
Sukauptas nusidėvėjimas praėjusių finansinių metų pabaigoje
Nusidėvėjimas per metus
Ilgalaikio turto savikainos nurašymas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo nurašymas
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje
Kitas materialusis turtas
Įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų pabaigoje
Įsigijimai per metus
Sukauptas nusidėvėjimo praėjusių finansinių metų pabaigoje
Nusidėvėjimas per metus
Kito materialiojo turto savikainos nurašymas
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje
Viso ilgalaikis materialus turtas finansinių metų pabaigoje

2.

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai metai

5 337
(4 719)
(569)
49

5 337
(4 051)
(668)
618

6 851
(6 082)
(319)
450
499

6 851
(5 522)
(560)
769
1 387

Per vienerius metus gautinos sumos
Kitos gautinos sumos pagal rūšis

Pirkėjų įsiskolinimas, iš viso
Kitas gautinas finansavimas, iš viso
Viso gautinos sumos

Finansiniai
metai
0
6 696
6 696

Praėję
finansiniai metai
42
23 886
23 928
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3.

Rezervai

2020 m. gruodžio 31 d. rezervai sudarė 5 729 Eur (2019 m. – 5 729 Eur.).
Rezervas yra skirtas užtikrinti „UNICEF Lietuva“ veiklos vykdymą nenumatytais finansinių
sunkumų atvejais ir yra sudaromas, pakoreguojamas kasmet su UNICEF derinant strateginį planą bei
tvirtinamas „UNICEF Lietuva“ Valdybos sprendimu.

4.Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos pagal rūšis
Tarptautinis įsipareigojimas UNICEF
Kitos mokėtinos sumos
Trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso

Finansiniai
metai
12 501
3 387
15 888

Praėję
finansiniai metai
44 597
10 179
54 776

5.Finansavimas

Pavadinimas
Dotacijos
Tikslinis finansavimas
Nario mokestis
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos
Kiti finansavimo būdai
Iš viso

Pradinis
likutis,
Eur
-

Gauta,
Eur

Panaudota,
Eur

Likutis
pabaigai,
Eur

20

20

-

64 820
64 840

64 820
64 840

-

Jeigu nesitikima surinkti nario mokesčių, į apskaitą jie gali būti įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai
apskaitoje nerodomi.
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5. Finansavimas (tęsinys)
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Paramos
dalykas

1
1.
2.

3.

4.

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2
Pinigai
Turtas, išskyrus
pinigus
Parama,
panaudota
neliečiamajam
kapitalui
formuoti
Iš viso

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Pergrupavimas*

Panaudota per
ataskaitinį laikotarpį
Iš jų saviems
tikslams

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

6
64 840

7
-

8
-

X

X

X

64 840

-

-

Iš viso

3
-

4
64 840
-

X

X

-

64 840

5
-

-

*
Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas
kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Tikslinio
Likutis ataskaitinio
finansavimo sumų
laikotarpio
šaltinis
pradžioje
2
Valstybės
biudžetas
Savivaldybių
biudžetai
Kiti šaltiniai
Iš viso

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota per
Gautinų sumų
ataskaitinį
pasikeitimas
laikotarpį

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
7
-

3
-

4
-

5
-

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. Finansavimas (tęsinys)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)
Gautos paramos teikėjas

Gautos paramos dalykas

Pavadinimas

Kodas,
buveinė
(adresas)

Pinigais

Turtu,
išskyrus
pinigus

Paslaugomis

Turto
panauda

2

3

4

5

6

7

8

9

Savanorių darbų**
Eur

Valandos

1.

Lietuvos Respublikos juridiniai
asmenys

1.1

BDO auditas ir apskaita UAB

2.

Užsienio valstybių juridiniai asmenys
-

-

-

-

-

-

3.

Fiziniai asmenys* ir anonimai

X

63 872

-

-

-

-

-

4.

Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų
mokesčio dalį

X

486

-

-

-

-

-

X

64 840

-

4 840

-

-

-

5.

Iš viso

482
4 840

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
„UNICEF Lietuva“ siekia surinkti lėšų UNICEF visame pasaulyje vykdomai skubios pagalbos ir
plėtros veiklai bei propaguoti ilgalaikius Lietuvos bei viso pasaulio vaikų gerovės pokyčius.
2020 metais „UNICEF Lietuva“ surinkto 64 840 EUR, kurie naudojami siekiant įgyvendinti UNICEF
misiją kurti vaikų poreikius atitinkantį pasaulį. Šią sumą surinkome padedami dosnių individualių
aukotojų, rėmėjų bei partnerių.
UAB BDO auditas ir apskaita suteikė paramą paslaugomis. Tai yra 2020 metų finansinis auditas.
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5. Finansavimas (tęsinys)
UNICEF daug dėmesio skiria didelės apimties pasaulinėms verslo partnerystėms sukurti. Pavykus
pasiekti susitarimą, dažnai lėšos renkamos visose šalyse, o visa jose surinkta parama pervedama tiesiai
UNICEF. Tuomet UNICEF išskirsto sukauptą paramą pagal šalis taikydama taip vadinamą „soft credit“
įrankį.
6. Veiklos sąnaudos
Sąnaudos priskiriamos konkrečiai veiklai, kuomet patirtos išlaidos tiesiogiai susijusios su ta
veikla. Tačiau netiesioginės išlaidos, kurias sudaro atlyginimai ir bendrosios/administracinės išlaidos,
yra priskiriamos funkcijoms, atskleistoms lentelėje žemiau, remiantis praleisto laiko, įgyvendinant
kiekvieną iš funkcijų, procentu.

Veiklos sąnaudos

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai
metai

Programos
Tarptautinis įnašas
Viešas propagavimas, komunikacija, švietimas, programos Lietuvoje

11 141
1 875

5 323
22 285

Lėšų telkimas ir bendrosios/administracinės
Lėšų telkimas
Bendrosios/administracinės

25 912
25 912

137 575

64 840

(48 678)
116 505

Rezervų panaudojimas
Iš viso

Veiklos sąnaudas sudaro:

Finansiniai
metai
Labdaros koncerto (teletono) organizavimo
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos
Renginių organizavimo sąnaudos
Patalpų išlaikymo sąnaudos
Komandiruočių išlaidos
Transporto išlaikymo sąnaudos
Tarptautinis įnašas
Reprezentacinės išlaidos
Apskaitos paslaugos
Ryšių sąnaudos
Mobilusis ryšys

33 019
4 904
5 014
11 141
109
2 700
593
1 320

Praėję
finansiniai
metai
52 235
38 543
17 449
14 196
11 273
9 590
5 323
4 096
3 600
2 439
2 330
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Nusidėvėjimo sąnaudos (amortizacija)
Lėšų telkimo sąnaudos
Kitos išlaidos
Rezervų panaudojimas
Iš viso

888
1 932
3 220
64 840

1 306
2 803
(48 678)
116 505

UNICEF yra finansuojama savanoriškais žmonių, verslo ir vyriausybių įnašais. Kaip bet kuri kita
paramos organizacija, UNICEF taip pat patiria išlaidas, kad surinktų paramą. Tai apima lėšų rinkimą
projektų pagalba, ryšius su esamais rėmėjais ir naujų rėmėjų paiešką.
Bendrąsias ir administracines išlaidas sudaro nusidėvėjimas (amortizacija), patalpų išlaikymas,
ryšiai, transporto išlaikymas ir kitos bendrosios, administracinės išlaidos (apskaita, IT paslaugos, banko
komisiniai, valiutų kursų įtaka, kt.).
„UNICEF Lietuva“ imasi visų priemonių, kad racionalizuotų savo programas ir su UNICEF bei
Valdybos įsitraukimu ir dirba siekiant, kad išlaidos būtų kiek įmanoma mažesnės ir kuo daugiau
surinktų lėšų būtų galima skirti UNICEF misiją įgyvendinantiems projektams Lietuvoje ir pasaulyje.
7. Finansiniai ryšiai su vadovais

Rodikliai
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais
B. Kitos reikšmingos sumos, priskaičiuotos per metus (komandiruočių
sąnaudos)
Vidutinis vadovų skaičius per metus

Finansiniai metai

Praėję
finansiniai
metai

33 019

31 709

-

2 787

2

1

„UNICEF Lietuva“ su valdymu susijusiais asmenimis laikoma Visuotinė asamblėja, Valdyba ir
administracija. Administraciją sudaro vykdantysis direktorius (vadovas). Per 2020 metus, išskyrus
vadovą, kitiems su valdymu susijusiems asmenims atlygis mokamas nebuvo.
„UNICEF Lietuva“ vadovas atstovauja organizaciją, atlieka pagrindines
administracines funkcijas, planuoja ir įgyvendina tarptautines ir Lietuvos programas.

valdymo

ir

Pagal asociacijos įstatus darbo užmokestis tvirtinamas „UNICEF Lietuva“ Valdybos. Priimant
sprendimą dėl darbo užmokesčio Valdyba atsižvelgia į geriausias tarptautines praktikas ir Lietuvos darbo
užmokesčio rinką.
2020 m. su valdymu susijusiems asmenims nebuvo suteikta paskolų, garantijų, skirta ir išmokėta
išmokų už juos, laiduota „UNICEF Lietuva“ vardu.
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8. Tarptautinis įsipareigojimas Jungtinių Tautų Vaikų fondui (UNICEF)

Rodikliai
Tarptautinis įsipareigojimas Jungtinių Tautų Vaikų fondui (UNICEF)
Pervestas tarptautinis įsipareigojimas Jungtinių Tautų Vaikų fondui
(UNICEF)

Finansiniai
metai
12 501

Praėję
finansiniai
metai
44 597

45 169

-

Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas („UNICEF Lietuva“) yra oficialus
Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) partneris. Surinktos „UNICEF Lietuva“ lėšos skiriamos UNICEF
įgyvendinti misiją siekti Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje įtvirtintų tikslų.
9. Nuoma
2020 m. balandžio 7 dieną „UNICEF Lietuva“ nutraukė administracinių patalpų nuomos sutartį su
Vilniaus miesto savivaldybe.

10. Poataskaitiniai įvykiai
Reikšmingų įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką „UNICEF Lietuva“ finansinės
atskaitomybės vartotojų galimybei priimti sprendimus, po finansinės atskaitomybės sudarymo datos,
nebuvo.

11. Suteikta labdara ar parama
2020 metais nebuvo suteikta labdaros ar paramos.

Vykdantysis direktorius
(Įmonės administracijos vadovo
pareigos)

__Vaidotas Ilgius
(parašas, data)

.

(vardas ir pavardė)
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
Asociacijos „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“ nariams
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome Asociacijos „Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas“
(toliau – „Asociacija“) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas, tuomet
pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia
Asociacijos 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį bei tuomet pasibaigusių metų jos finansinius
veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 1K443.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Asociacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų
valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos
Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai
yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Su veiklos tęstinumu susijęs reikšmingas neapibrėžtumas
Pridedamos finansinės ataskaitos buvo parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida. Atkreipiame
dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 8 pastabą, kurioje nurodyta, kad ataskaitinių metų
pabaigoje liko nesumokėtas tarptautinis įsipareigojimas Jungtinių Tautų Vaikų fondui (UNICEF).
Asociacijos Bendrasis mokumo koeficientas (equity-to-debt ratio) yra žemesnis nei 0,5, tačiau
Nuosavo kapitalo rezervai nebuvo sudaryti. Ši sąlyga, kartu su kitais 4 ir 9 pastabose pateiktais
dalykais parodo, kad reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, ir gali sukelti reikšmingų abejonių dėl
Asociacijos gebėjimo tęsti veiklą. Mūsų nuomonė dėl šio dalyko nėra sąlygojama.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Asociacijos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima
finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos
informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (tęsinys)
Kita informacija (tęsinys)
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti,
ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms,
pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu
pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su
tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija
atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis
taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu,
visais reikšmingais atžvilgiais:
•

Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų
finansinių ataskaitų duomenis; ir

•

Asociacijos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1K-443 reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 1K-443, ir tokią vidaus kontrolę,
kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų
dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Asociacijos gebėjimą tęsti veiklą ir
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi
kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Asociacijos finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai,
kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinėmis ataskaitomis.

BDO auditas ir apskaita, UAB, yra ribotos atsakomybės UK kompanijos BDO International Limited narė ir nepriklausomų bendrovių tarptautinio BDO tinklo vienintelė teisėta atstovė

22
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą (tęsinys)
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:
•

Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų
riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų
tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie
Asociacijos vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų
bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.

•

Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Asociacijos gebėjimo tęsti
veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus
išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba,
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos
audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar
sąlygos gali lemti, kad Asociacija negalės toliau tęsti savo veiklos.

•

Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus,
ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų
teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,
kuriuos nustatėme audito metu.
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