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I5vada d6l finansiniq ataskaitrl

Nuomond

Mes atlikome V51 Roki5kio psichiatrijos ligonines ( toliau - [staiga) finansiniq ataskaiq, kurias sudaro
2021 m. gruodZio 31 d. finansines b[kles ataskaita ir t4 dien4 pasibaigusiq metq veiklos rezultatq ataskaita,
pinigq srautq ataskaita, grynojo turto pokydiq ataskaita bei finansiniq ataskaitq aiskinamaiis rastas,
iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

M[sq nuomone, pridetos finansinds ataskaitos visais reikSmingais ertZvilgiais teisingai pateikia fstaigos
2021 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq mLetq finansinius veiklos rezultatuJ ir
pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomyb€s standartus.

P agrindas nuomnnei pareikSti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - T/rS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standarhrs i5samiai apibudinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaiq
audit4". Mes esame nepriklausomi nuo imones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat
laikomes kiq eti.kos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos fiinansiniq ataskaitq audito istatymu ir
TBESV kodeksu.. Mes tikime, kad miisq surinkti audito irodymai /ra prafuffi6roi ir tinkami mtisq nuomonei
pagristi.

Kita informacija

Kit4 informacijq sudaro informacija, pateikta [staigos veiklos ataskaitoje, tadiau ji neapima finansiniq
ataskaitq ir miisul auditoriaus i5vados apie jas. Vadovyb6 yra atsakinga uZ kitos informacijos pateikim4.

Miisq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijosi ir mes nepateikiame jokios formos
uZtikrinimo i5vados apie j4, i5skyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, miisq atsakomybe yra perskaityti kit4 informacijq ir apsvarst5rti, ar yra
reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba miisq Zinioms, pagristoms
atliktu auditu, iir ar ji yra kitaip reik5mingai i5kraipyta. Jeigu rr:mdamiesi atliktu darbu pastebime
reik5ming4 kitos informacijos iSkraipym4, mes turime atskleisti 5i fakta. Mes neturime su tuo susijusiq
pastebejimq.

Mes taip pat privalome ivertinti, ar [staigos veiklos ataskaitoje pateikta finansine informacija atitinka tq
padiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengtas laikantis taikomq



teisiniq reikalavimq..Miisq nuomone, pagrlsta finansiniq ataskaitq audito metu atliktu darbu, visais
reik5mingais atZvilgiais:

o [staigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq
finansriniq ataskaitq duomenis; ir

o Istaig,os veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR vie5qjq istaigq istatymo reikalavimq.

Vadovybes ir ui valdymq atsakingq asmeny atsakomybd ui finansines tttaskaitas

Vadovybd yra atsakinga uL. Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansin€s atska-itomyb6s standaitus ir toki4
yidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra biitina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingq
i5kraipymq del a,pgaules ar klaidos.

Rengdama finanLsines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti {staigos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti ( jei
butina) d.alykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitts principo iaikymu, i5skyrus
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti [staig4 ar nutraukti veikl4 aiba neturi kiq iealiq aiternatyvq, tik
taip pasielgti.

Ui valdym4 atsakingi asmenys privalo priZiiireti [staigos finansiniq ataskaiq rengimo proces4.

Auditoriaus ats akomyb d ui finans in it1 at askaitq auditq

Miisq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikinim4 ddl to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reik5mingai
i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus i5vadq kurioje paieikiama mfisq nuomone.
Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4 iskraipym4, jeigu
jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TASI. I5kraipymai, kurie gali atsirasii O-et
apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numat5rti, kad atskirai ar kartu jie gali
turdti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis
ataskaitomis.

Atlikdami audiq pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustat6rne ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo ddl apgaules arba klaidq
rizik1, suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsak4 i tc,ki4 rizik4 ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq miisq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules neaptikimo
rizika yru didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali buti
sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba vidaus kontroliq
nepaisyrnas.

o Supratorne su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procediiras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie fstaigos
vidaus kontroles veiksmingum4.

o [vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei su
jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

o Padar6me iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantirs surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis sisijgs reik5mingas
neapibr€Ztumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del fstaigos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu
padarome i5vadq, kad toks reiklmingas neapibreZtumas egzisluoja, auditoriaus i5vadoje privalome
atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Mtisq i5vados pagristos audito irodymais, kuriuos



surinkome iki au
negalds toliau tgsr

itoriaus i5vados datos. Tadiau, busimi ivyldai ar s4lygos gali lemti, kad [staiga
savo veiklos.

Mes, be visq kitq
atlikimo laikq bei
nustateme audit<> metu,
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