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1. ĮŽANGINĖ DALIS 
 

Mes atlikome Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos  (toliau –  Asociacija) 2020 m. 

gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje viešųjų įstaigų  buhalterinę 

apskaitą ir finansinę atskaitomybės sudarymą reglamentuojančių teisės aktų, taip pat kitų taikomų teisės aktų 

reikalavimus, auditą. 

 

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

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, ir laikėsi kitų etikos reikalavimų, 

susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. 

 

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

audito metu nustatyti Asociacijos valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių 

ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Asociacijos valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl 

audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai. 

 

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos  vadovybės 

ir jos narių naudojimui ir neturėtų būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita neturėtų būti teikiama jokiai 

trečiai šaliai be išankstinio rašytinio auditą atlikusios  įmonės  sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos 

įstatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus. 

 

  

2. AUDITO APIMTIS  
 

  Auditą atlikome vykdydami 2021 m. spalio 15 d. pasirašytą sutartį dėl asociacijos metinių 
finansinių ataskaitų audito. 

   Auditą atliko auditorius Vitalis Tamašauskas, dirbantis V. Tamašausko audito ir 
konsultavimo įmonėje. Auditoriaus pažymėjimo Nr. 288, audito įmonės kodas 126005774, adresas – 
Lukiškių g. 5-521, Vilnius, registro Nr.  IP2002-403, Lietuvos auditorių rūmų  išduoto audito įmonės 
pažymėjimo Nr. 446. 

  Auditas buvo atliktas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatymu, kitais  teisės aktais, reglamentuojančiais auditą Lietuvos Respublikoje bei Tarptautiniais audito 
standartais, įpareigojančiais planuoti ir atlikti auditą taip, kad būtų gauti pakankami ir pagrįsti duomenys, 
patvirtinantys, jog metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. 

Auditoriaus išvadą pateikėme atskiru dokumentu 2021 m. lapkričio  30 d. Šioje audito 
ataskaitoje pateikiama kita reikšminga informacija apie asociaciją, taikomus apskaitos principus, finansinių 
ataskaitų komentarai bei pastabos. Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo  
patvirtintais reikalavimais audito ataskaitai. 
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3. AUDITORIAUS IŠVADA 

 

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2021 m. lapkričio  30 d. auditoriaus išvadoje pareiškėme 
nemodifikuotą nuomonę apie Asociacijos 2020 metų finansines ataskaitas. Mūsų nuomone, jos visais 
reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos  2020 m. 
gruodžio mėn. 31 d. finansinę būklę, 2020 metų veiklos rezultatus ir yra parengtos pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

Darbo eigoje mes taip pat perskaitėme asociacijos 2020 metų veiklos ataskaitą ir  neradome 
jokių reikšmingų neatitikimų finansinėje informacijoje, kurie turėjo būtų paminėti auditoriaus išvadoje  ir 
/arba  šioje ataskaitoje. 

        

4. BENDROJI INFORMACIJA 

 

  Asociacija Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicija  buvo įregistruota 2019 m. 
gruodžio 19 d.   Nuo  įregistravimo dienos   asociacijos įstatai keičiami nebuvo.  

Įstatuose nurodytas asociacijos buveinės adresas -  Odminių g. 12 Vilniuje, faktinis adresas- 
V.Nagevičiaus g. 3 Vilniuje. 

  Asociacijos kodas –305397651, ji nėra PVM mokėtojas. 

  Dalininkų kapitalo  asociacijos įstatuose nebuvo numatyta ir 2020 m. gruodžio 31 d. jo 
nebuvo.   

Asociacija yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, jos veiklos pagrindinis tikslas yra  sudaryti 
palankią   aplinką   nevyriausybinėms   organizacijoms  veikti viešojoje politikoje ir stiprinti  pilietinės  
visuomenės  dalyvavimą viešajame  gyvenime, skatinant   bendradarbiavimą  tarp skėtinių   nevyriausybinių   
organizacijų  asociacijų.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asociacijoje buvo 13  narių, dirbo 1 darbuotoja.   

Dukterinių bei priklausomų įmonių, įstaigų, filialų, atstovybių, investicijų kitose įmonėse, 
užbalansinėse sąskaitose apskaitomo trečiųjų asmenų turto ataskaitiniais metais asociacija neturėjo. 

 Asociacijos pagrindinė veikla nėra ekonominio pobūdžio - ataskaitiniais metais gavus tikslinį 

finansavimą buvo  įgyvendinamas įstaigos uždavinius atitinkantis  iš 2014-2020 m. Europos Socialinio 

fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas ,,Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.  Atitinkamai ir 

įstaigos sąnaudų struktūra  yra apsprendžiama šio  projekto struktūros. 

 Asociacijos finansinė atskaitomybė parengta  vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos 
įstatymu, kitais viešųjų įstaigų buhalterinei apskaitai ir finansinei atskaitomybei taikomais teisės aktais, 
darant prielaidą, kad veikla bus paremta veiklos tęstinumo principu.  

 Asociacijos 2020 metų finansinės atskaitos buvo parengtos vadovaujantis LR Finansų 

ministro  2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372  patvirtintomis „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės 

juridinių asmenų  buhalterinės apskaitos  ir finansinės atskaitomybės  sudarymo ir patvirtinimo taisyklėmis“ 

( jų 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu patvirtinta  Nr. 1K-443 redakcija)  ir pateikiama  nustatytos sudėties 

(balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas) bei laikantis minėtame  įsakyme  pateiktų formų.   
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Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2020 metų finansinė atskaitomybė 
apima laikotarpį nuo 2020 m. sausio 01 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Finansinėse  ataskaitose pateikiami 
2020 ir 2019 finansinių metų duomenys, tačiau 2019 m. asociacija finansinės veiklos dar nevykdė ir  
pradinių likučių  sąskaitose 2020 m. sausio  1 d. neturėjo.    

 

 

5. FINANSINĖS ATASKAITOS 

 

Audito metu gavome vadovybės patvirtinimus dėl atsakomybės už finansinių ataskaitų 
paruošimą, dėl finansinių dokumentų ir su jais susijusių duomenų pateikimo pilnumo. 

  Darbo metu mes nepastebėjome kitų reikšmingų neatitikimų, kurie darytų įtaką finansinei 
atskaitomybei. Asociacijos vadovybė laiku pateikė būtiną informaciją ir dokumentus, reikalingus auditui 
atlikti. Išsamiai atsakė į visus pateiktus klausimus, darbo metu  nebuvo jokių esminių nesutarimų.  

Audito metu nenustatėme kitų papildomų rizikos veiksnių dėl netikslumų taikant  apskaitos 
principus bei  apskaitinius įvertinimus, kurie galėtų reikšmingai įtakoti 2020 m. finansines ataskaitas ir 
turėtų  būti  pažymėti auditoriaus išvadoje.  

 Atkreipiame  dėmesį į  tai, kad pagal LR  Finansų ministro 2018 m. gruodžio  18 d.  įsakymu 
Nr. 1K-443 patvirtintos tvarkos 413 punktą „Vertinant  su darbo santykiais susijusias sąnaudas, 
finansinių metų pabaigoje  turi būti  apskaičiuojamos darbuotojų sukauptos nepanaudotų 
atostoginių sumos. Apskaičiuotų nepanaudotų atostogų suma registruojamos sąnaudos ir  su darbo 
santykiais susiję įsipareigojimai“     

    

6. ASOCIACIJOS VEIKLA  2020 METAIS 

 

Audito metu nepastebėjome kad ataskaitiniais metais būtų buvę reikšmingi nukrypimai  ar 
būtų gautos  pretenzijos dėl netinkamai  vykdomų  programų ar projektų veiklų. 

Mūsų atliktą 2020 finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitos peržiūrą sudarė analitinės 
procedūros  bei su veikla susijusių dokumentų peržiūra.   

Remdamiesi atlikta peržiūra, galime pareikšti, kad nepastebėjome nieko, kas verstų mus 
manyti, jog Asociacijos veikloje buvo neatitikimų LR Asociacijų įstatymo reikalavimams  bei  jos  įstatams.   

 

7. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 

 

   Asociacijos  vidaus kontrolę užtikrina vadovybės sudaryta kompleksinė taisyklių ir 
procedūrų sistema. Atliekant finansinių ataskaitų auditą aiškinomės tik tas apskaitos ir vidaus kontrolės 
sistemų tvarkas ir procedūras, kurios yra svarbios  metinėms finansinėms atskaitoms. 

Asociacija metų pabaigoje neturėjo ilgalaikio bei trumpalaikio materialaus turto bei  
įsipareigojimų trečiosioms  šalims.  

V. Tamašausko audito  ir konsultavimo paslaugų įmonė                                                                          4 



Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos  2020 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita 

V. Tamašausko audito  ir konsultavimo paslaugų įmonė                                                                          5 

Audito metu įvertinus asociacijos vidaus kontrolės sistemą ataskaitiniu laikotarpiu, nustatėme 
jog ji pakankamai užtikrina, kad informacijos iškraipymai, kurie gali atsirasti sąskaitų likučiuose ar ūkinių 
operacijų grupėse bus laiku pastebėti ar pataisyti apskaitos ir vidaus kontrolės sistemos.  

 

8. KITI ASOCIACIJOS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI  

 

Asociacijos vykdoma veikla  nėra  reglamentuojama  specifiniais reikalavimais, kurie  būtų nustatyti 
atskiruose teisės aktuose.    

      Kitų įstaigos valdymui svarbių dalykų, kurie nebūtų  atskleisti  finansinėse ataskaitose, audito  metu  
nepastebėjome.  

      Audito sutartyje nebuvo numatyta kitų dalykų, kurie turėtų būti papildomai atskleisti šioje 
ataskaitoje. 

       Patvirtiname, kad audito metu išlikome  nepriklausomi nuo audituojamos   įstaigos  bei jos  veiklos.   

 

V.Tamašausko audito ir konsultavimo paslaugų įmonė 

Lukiškių g. 5-521, Vilnius, Lietuva, 

 Audito įmonės pažymėjimo Nr. 0446 

  

Vilnius, Lietuvos Respublika Auditorius, įmonės vadovas Vitalis Tamašauskas

2021 m. lapkričio  30 d. Auditoriaus pažymėjimas Nr. 00288
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