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Lietuvos vaikq fondo steig6jams

Sqlygin6 nuomond

Mes atl ikome Lietuvos vaikq fondas (tol iau lmon0s) f inansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2016m.
gruodZio 31 d. balansas ir tq dienq pasibaigusiq metq veiklos rezultatq ataskaita bei aiSkinamasis ra5tas
(toliau - finansines ataskaitos), parengtos pagal pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomyb€s juridiniq

asmenq buhalterinds apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo taisykles, jskaitant reikSmingq apskaitos
metodq santraukq, auditq.

M0sq nuomone, iSskyrus dalykq, apra3ytq ,,Sqlygin6s nuomones pagrindo" pastraipoje galimq poveikj,
pridetos finansinds ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia lmonds 2016 m. gruodZio 31 d.
finansing padetj ir tq dienq pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje
galiojaneius teis€s aktus, reglamentuojandius buhalterinq apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarymq, ir verslo
apskaitos standartus. ,

Sqlygines nuomonAs pagrindas

lmonds 2016 m. gruodZio 31 d. kitas trumpalaikis turtas, kurio balansine vertd sudare 138.319 eur, apeme
tos pa6ios vertds terminuotus inddlius bankrutavusiame akcinds bendroves banke Snoras ir turi vertds
sumaZdjimo poZymiq. Verslo apskaitos standartai numato, kad tokiu atveju turi bOti atlikti vert€s sumaZ€jimo
skaidiavimai ir jvertinimai ir, jei tokiq yra, pripaZinti vertds suma26jimo nuostoliai. MUsq nuomone, terminuotq
indeliq vertds sumaZ€jimo nuostol iaisudarytq 138.319 eur, o gryniej i  nuostol iai padidetq 138.319 eur.

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS). MUsq atsakomybO pagal Siuos standartus
i5samiai apib0dinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq auditq". Mes
esame nepriklausomi nuo lmonds pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos i5leistq Buhalteriq
profesionalq etikos kodeksq (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos Finansiniq ataskaitq audito
jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomds kitq etikos
reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes
tikime, kad mUsq surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami m[rsq nuomonei pagrjsti.

Vadovyb6s ir ui valdymq atsakingq asmenq atsakomyb6 u2 finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengimq ir teisingq pateikimq pagal Lietuvos
Respublikoje galiojaneius teisds aktus, reglamentuojandius buhaltering apskaitq ir finansinq atskaitomybq, ir
verslo apskaitos standartus, ir tokiq vidaus kontrolq, kokia vadovybds nuomone, yra bUtina finansindms
ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq d6l apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovyb€ privalo ivertinti lmones gebejimq tgsti veiklq ir atskleisti (.1ei
b0tina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tqstinumo apskaitos principo taikymu, iSskyrus tuos
atvejus, kai vadovyb€ ketina likviduoti lmong ar nutraukti veiklq arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip
pasielgti.

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZi0reti lmonds finansiniq ataskaitq rengimo procesE.

Auditoriaus atsakomybd u2 finansiniq ataskaitq auditq

M0sq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq d6l to, ar finansinds ataskaitos kaip visuma ndra reik5mingai
iSkraipytos d6l apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvadq, kurioje pateikiama mUsq nuomone.
Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5mingq i5kraipymq, jeigu jis

yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal TAS. l5kraipymai, kurie gali atsirasti del
apgaulds ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti
didelds jtakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansindmis ataskaitomis.



nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5mingq
i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal TAS. l5kraipymai,
kurie gali atsirasti d€l apgaulds ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tur€ti didelds jtakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansin€mis ataskaitomis.

Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu pridmeme profesinius sprendimus ir laikemds profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustatdme ir jvertinome finansiniq ataskaitq reikimingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedUras kaip atsakq j tokiq rizikq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito jrodymq mUsq nuomonei pagrjsti. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesnd nei reikSmingo iSkraipymo d6l klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali bOti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba
vidaus kontrol6s nepaisymas.

. Supratome su auditu'susi jusias vidaus kontroles, kad gal€tume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedtiras, o ne tam, kad galdtume pareik5ti nuomong apie
lmones vidaus kontrolds veiksmingumq.

r lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybOs atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.

r Padardme i5vadq ddl taikomo veiklos tqstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ir sqlygomis susijgs reikSmingas
neapibr€Ztumas, dOl kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del lmonds gebOjimo tgsti veiklq. Jeigu
padarome i5vadq, kad toks reik5mingas neapibrdZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje
privalome atkreipti ddmesi j susijusius atskleidimus finansindse ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonq. MUsq i$vados pagrjstos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau bUsimi ivykiai arba sqlygos
gali lemti, kad lmond negalds toliau tgsti savo veiklos.

. vertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, struktUrq ir turini, jskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansindse ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimtj ir
atlikimo laikq bei reikSmingus audito pastebdjimus, jskaitant svarbius audito kontrolds
tr0kumus. kuriuos nustat6me audito metu.
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