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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA
MARIJAMPOLЁ S FUTBOLO KLUBO"S3DUVA
DALININKA】 燿S
P.Armino g.27,〕 Miarijampo10

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS LICENCIJAVIMO SiKYRIUI
Stadiono g。

2,Vilnius

・

Nuomon6

Mes atlikome Marijampoles futbolo klubo ,,S[duva" (toliau - Futbolo klubas) finansiniq
ataskaitq, kurias sudaro 2020 m. gruodZio 31 d. Finansines b[kles ataskaita ir t4 dien4
pasibaigusiq metq veiklos rezultatt4 ataskaita, pinigq srautq ataskaita, ai5kinamasis ra5tas,
iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.
Mtrsq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia
Marijampoles futbolo klubo ,,S[duva" 2020 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4
pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagal pelno nesiekiandiq
juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo taisykles
taip pat 2020 m. lapkridio 11 d. Lietuvos futbolo federacijos Nepaprastq atvejq komiteto
sprendimu patvirtintomis Klubq licencij avimo taisyklemis.
Pagrindas nuomonei pareiklti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). MDsq atsakomybl pagal
Siuos standartus i5samiai apib[dinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq
ataskaitq audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Futbolo klubo pagal Tarptautiniq buhalteriq
etikos standartq valdybos iSleist4 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 etikos reikalavimq, susijusiq su
Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad
mtisq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami miisq nuomonei pagristi.
Kita informacija

Kit4 informacij4 sudaro informacija, pateikta Marijampoles futbolo klubo ,,Siiduva" veiklos
ataskaitoje, tadiau ji neapima finansiniq ataskaitq ir miisq auditoriaus iSvados apie jas. Vador,ybe
yra atsakinga uZ kitos informacijos pateikim4.

M[sq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos uZtikrinimo i5vados apie j4, i5skyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, mtsq atsakomybe yra perskaityti kitq informacij4 ir
apsvarstyti, ar yra reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba
mfisq Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikSmingai i5kraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reik5ming4 kitos informacijos i5kraipym4, mes turime
atskleisti 5i fakta. Mes neturime su tuo susijusiq pastebejimq.

Mes taip pat privalome ivertinti, ar Futbolo klubo veiklos ataskaitoje pateikta finansine
informacija atitinka tq padiq metq finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta
laikantis taikomq teisiniq reikalavimq. Mtrsq nuomone, pagrista finansiniq ataskaitq audito metu
atliktu darbu, visais reik5mingais atZvilgiais:

1

r Futbolo klubo veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq
metq finansiniq ataskaitq duomenis; ir
r

Futbolo klubo veiklos ataskaita buvo parengtapagal pelno nesiekiandiq juridiniq asmenq
buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo taisykles taip pat 2020 m.
iapkridio 11 d. Lietuvos futbolo federacijos Nepaprastq atvejq komiteto sprendimu patvirtintomis
Klubq licencij avimo taisyklemis.

ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomyb6 uZ finansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga ti, Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4
Vadovybds

pagal

Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir
finansing atskaitomybg ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes
nuomone, yra b[tina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar
klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Futbolo klubo gebejim4 tgsti veikl4 ir
atskleisti (ei biitina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos
principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Futbolo klub4 ar
nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZiiireti Futbolo klubo finansiniq ataskaitq rengimo
procesQ.

Auditoriaus atsakomyb6

uZ

finansiniq ataskaitq audit4

Miisq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama
miisq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad
reik5ming4 i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal
TAS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima
pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles ltakos vartotojq ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis fi nansinemi s ataskaitomis.

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

ir

laikemes

.

Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizikE, suplanavome ir atlikome procediiras kaip atsak4 i toki4 rizikq ir surinkome
pakankamq tinkamq audito irodymq mtisq nuomonei pagristi. Reiklmingo i5kraipymo del
apgaules neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo
izika, nes apgaule gali biiti sukdiavimas, klastdimas, tydinis praleidimas, klaidingas
ai5kinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

.

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedtiras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie
Futbolo klubo vidaus kontroles veiksmingum4.

.

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

.

.

Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo

ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reikSmingas
neapibreZtumas, del kurio gaii kilti reik5mingq abejoniq del Futbolo klubo gebejimo tgsti
veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus
i5vadoje privalome atkreipti demesf i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba,
jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Miisq i5vados
pagrfstos audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, biisimi
ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad Futbolo klubas negales toliau tgsti savo veiklos.
{vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukttir4 ir turini, lskaitant atskleidimus,
ir tai, ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcij 4.
2

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikimo laik4 bei reikimingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trlkumus,
kuriuos nustateme audito metu.
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