
Veiklos
apžvalga



2016 metais mentorystės programoje
dalyvavo 33 mentorių
ir jaunųjų draugų poros.



2017 metais programa bus 
atnaujinta ir startuos naujose 
mokyklose!

Psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencijos programa
„Gyvai“ vyksta 32 Lietuvos
mokyklose, joje dalyvauja
1225 vaikai.



Paminėjome Alkoholikų vaikų savaitę. 
Jos metu siekėme didinti supratimą
apie alkoholio vartojimo šeimoje žalą
ir suteikti vilties visiems vaikams,
augantiems nesaugioje aplinkoje.

Žiūrėti video



Tėvystės įgūdžių galima išmokti ne tik 
mūsų organizuojamuose seminaruose,
jų buvo arti 20, bei sekant „Ką veikia
vaikai?“ facebook paskrą.



Smagiausia veikla prevencinės
vasaros stovyklos metu – naktinis
žygis ir žaidimai!

Stovykloje dalyvavo 80 vaikų
ir 20 savanorių.



Didžiausia vaikų auditorija, klausiusi apie 
mentorystę: LR Seime vykusios vaikų globos 
namų tarybų susitikimas 2016 m. spalio mėn. 



Didžiausias mūsų renginys: Padėkos vaka-
ras, kuriame dalyvavo Low Air modernaus 
šokio teatras ir rašytoja Unė Kaunaitė bei 
apie 120 žiūrovų!



Startuoja profesinės mentorystės prgrama.
Į mokyklas kviesime organizacijų atstovus 
pasakoti apie darbovietes, asmeninius
pasiekimus ar kaip išlaikyti egzaminus
bei kaip atrodyti per darbo pokalbį.

Taipogi kviesime vaikus lankytis 
organizacijose, vertinti jų darbą, 
aplinką, atmosferą ar internetinį 
puslapį.

Siekiate auginti jaunus darbuo-
tojus savo įmonei – štai jie!   
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UAB  „AUDATA“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė 

Mes atlikome asociacijos „Mentor Lietuva“ (toliau Asociacijos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruo-

džio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikš-

mingą apskaitos metodų santrauką, auditą. Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais 

atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų 

finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamen-

tuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Verslo apskaitos 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 Asociacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesio-

nalų 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 audi-

toriaus nuomonei pagrįsti. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respubliko-

je galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskai-

tos 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 Asociacijos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti ( jei bū-

tina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atve-

jus, 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 

Nepriklausomo auditoriaus išvada



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 pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonomi-

niams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepti-

cizmo principo. Mes taip pat:

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, su-

planavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įro-

dymų 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 įmonės 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 su-

rinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali 

kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas 

neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus fi-

nansinėse 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 įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansi-

nėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei 

reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorius Danius Stražinskas
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