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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA   
 

VŠĮ ”Kauno technikos profesinio mokymo centras“  
steigėjams, vadovybei 

 

Nuomonė  

Mes atlikome VŠĮ ”Kauno technikos profesinio mokymo centras“ (toliau – Įstaiga) 
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 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, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų 
santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 
pateikia Įstaigos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų 
finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus.  

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 Įstaigos pagal Tarptautinių 
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą 
(toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus, 
susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes 
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei 
pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos 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. 

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

 Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, 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 Įstaigos 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 Įstaigą 
ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos 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.  

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 Įstaigos 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 Įstaigos 
gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas 
egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus 
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I. ĮŽANGINĖ DALIS 

 

Mes atlikome VŠĮ „Kauno technikos profesinio mokymo centras“ (toliau–Įstaiga) 2018 m. gruodžio 

31 d. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, auditą.  

 

II. NEPRIKLAUSOMUMAS 

 

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir 

partneriai, aukštesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teisės aktų nustatytą auditą, 

nepriklausomi nuo Įmonės 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, ir 

laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 

įstatymu ir TBESV kodeksu. 

 

III. AUDITO APIMTIS  

 

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir 

aptariami audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir 

atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai 

svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai. 

 

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 

 

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai VŠĮ „Kauno technikos profesinio mokymo centras“ 

naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai 
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šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Aufina“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose 

nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus. 

 

V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS 

 

Auditą atlikome vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Lietuvos Respublikos galiojančiais 

įstatymais bei normatyviniais aktais, laikantis Buhalterių profesionalų etikos kodekso, auditoriaus 

profesinėmis žiniomis ir patirtimi bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo 

procedūromis. 

Mes atlikome Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės 

būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

grynojo turo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, auditą.  

Metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę 

atskaitomybę, ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 

Audito metu testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinių ataskaitų sumas ir jų 

atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės atlikti reikšmingi 

įvertinimai, taip pat bendras finansinių ataskaitų pateikimas pagal nustatytą tvarką.  

Įstaigos vadovybė atsakinga už audito atlikimui reikalingų dokumentų bei duomenų pateikimą, jų 

teisingumą, patikimumą ir pilnumą. Dėl audito procedūrų bei vidaus kontrolės ribotumo atliekant 

patikrinimus (atliekama atrankos būdu), nėra galimybės surasti visas buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės klaidas. Lieka neišvengiama rizika, kad gali likti nepastebėtų klaidų ir 

informacijos iškraipymų. 

Už pateiktų finansinių ataskaitų teisingumą atsakinga Įstaigos vadovybė, o Auditorius 

atsakingas už išreikštą nuomonę apie finansines ataskaitas. 

Mes atlikome Įstaigos veiklos ataskaitos, kuri yra pridedama prie audituoto 2018 m. finansinių 

ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Patikrinimo tikslas yra įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje 

pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų rinkinio duomenims. Mes netikrinome Įstaigos 

vadovybės vertinimų, ateities planų ir prognozių, nes tai nėra audito tikslas, todėl nepareiškiame 

nuomonės apie tai. 
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Remdamiesi atliktu patikrinimu, mes pareiškėme, kad 2018 metų Įstaigos veiklos ataskaitoje 

nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotomis Įstaigos 2018 metų 

finansinėmis ataskaitomis. 

Mes ištyrėme mums pateiktas 2018 m. finansines ataskaitas, kuriose nurodytas 133,2 tūkst. eurų 

grynasis turtas ir 568,4 tūkst. eurų bendra turto suma. 

 

VI. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽAŠČIŲ APRAŠYMAS  

 

Auditoriaus išvada nemodifikuojama, todėl, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

teisingai parodo VŠĮ „Kauno technikos profesinio mokymo centras“ 2018 m. gruodžio 31 d. 

finansinę būklę, 2018 metų veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje 

galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, 

bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

 

VII. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI  

 

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 

aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus  subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę 

atskaitomybę, ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 

Įstaigos apskaitos politika ir apskaitai naudojamas sąskaitų planas atitinka Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus. 

 

VIII. VIDAUS KONTROLĖ 

 

Įstaigoje vidaus kontrolę užtikrina vadovybės sudaryta kompleksinė taisyklių ir procedūrų sistema. 

Šią sistemą sudaro patvirtinta Įstaiga organizacinė valdymo struktūra, darbuotojų pareigybiniai 

nuostatai, darbo instrukcijos, darbo tvarkos taisyklės ir kita.   

Įstaigoje yra vidaus auditoriaus pareigybė, patvirtintas vidaus kontrolės tvarkos aprašas. 

Įstaigos vadovybė yra atsakinga už tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 

finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ir klaidos.  
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