202L m. Revizoriaus ataskaita
Lietuvos moterq teisir.l itvirtinimo asociacijos norioms

-

Lietuvos moterq teisiq itvirtinimo asociacija (toliau
Asociacija) yra savaranki5ka
nevyriausyblne organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijq jstatymq. Vadovaujantis
Siuo istatymu organizacija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinds atsakomyb6s juridinis asmuo ir
apskaita tvarkoma vadovaujantis tais padiais norminiais dokumentais, kaip ir visq kitq juridiniq
asmenq.
Tikrinamuoju laikotarpiu asociacijos vadov6 buvo Jurgita Cinskien€, finansininke - Ziba
GriSmanauskiene.
Revizijos tikslas

- ivertinti , ar 2021metq metind finansinE atskaitomybe parodo tikrq
ir teisingq Lietuvos moterq teisiq jtvirtinimo asociacijos finansinq bukle ir veiklos rezultatus, ar ji
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis6s aktais.
Asociacija revizoriui pateike minEto laikotarpio Finansinds b0kles ataskaitq pagal
2o2L m. gruodiio 31 d. duomenis, Veiklos rezultatq ataskaitq pagal2O2Lm. gruodZio 31d. duomenis
ir AiSkinamqji ra5tq.
Finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansq ministro
2004-tL-22 isakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiandiq ribotos civilin6s atsakomybds
juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo taisyklemis
bei taikant bendruosius apskaitos principus.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems patikrinimo jrodymams gauti
naudojau metodus: skaidiavimq (aritmetinis tikslumo patikrinimas), paklausimq (lrodymq gavimas
pokalbiq metu), patikrinimq (jra5q, pirminiq dokumentq, protokolq tikrinimas). patikrinimo metu
surinkta pakankamaijrodymq nepriklausomai finansinio patikrinimo nuomonei pareikiti.
Asociacijos vadovybd yra atsakinga uZ Siq finansinir4 ataskaitq parengimq ir teisingq
pateikimq, pagal Lietuvos Respublikoje galiojaniius teisds aktus, reglamentuojaniius buhalterinq

ir finansinq

atskaitomybQ bei verslo apskaitos standartus. Asociacijos vadovybes
atsakomybd apima vidaus kontrol6s sistemos, kuri uitikrintq, kad finansin6s ataskaitos b0tr1
parengtos ir pateiktos teisingai be reik5mingq informacijos i5kraipymq del klaidos ar apgaules,
suk0rimq, idiegimq ir palaikymq. Asociacijos vadovybd atsakinga ui apskaitos politikos parinkimq ir
jgyvendinimq, atsiivelgiant ! konkreiias sqlygas bei veiklos pobud!.
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Per ataskaitini laikotarpi Lietuvos moterq teisiq jtvirtinimo asociacijos nariq skaidius iSliko nepakitqs.
202L m. gruodiio 31 d. Asociacija vienijo 16 tikrqjq nariq.

Asociacijos finansavimo bUdai 2021 metais buvo: tikslinds valstybes biudieto l65os, nario mokesdiai
bei nariq skolintos l65os. Ataskaitiniais metais asociacijos uidirbtos pajamos siekia 200 eurq. paramos

fiziniq ir juridiniq asmenq per ataskaitinj laikotarpj negavo.
202L metais tikslines finansavimo l65os buvo gautos pagal 2020
naudojimo sutartj Nr. SPC1-17 sumoje - gg S00 eurq,
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42 -tL Valstybes biudieto leiq

-

t2 815 eur buvo gauta, pagal pagalbos nevyriausybinems organizacijoms, teikiandioms
socialines paslaugas COVID_19 pandemijos metu priemonq.
SubsidUa

Per ataskaitinius metus surinkta 1920 eurai nario mokesdirtr, kurie panaudoti asociacijos veiklos
iSlaidoms padengti.

Asociacijos sqnaudos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansindje atskaitomybeje pagal
kaupimo ir pajamq beisqnaudq palyginimo principus.
Senaudomis per 2021 metus pripaZintos L12 548 eurq, i5 jq pagal tikslini finansavimq sudaro
101 315 eurai; bei kitos veiklos sqnaudos - 11 233 eurai.
Turimi isipareigojimai asociacijos nariams yra L7 376 eurai bei 10 eur rySit1 paslaugq teikejui, pinigq
likutis 4051 euras, esantis banko sqskaitoje.

Patikrinimo metu reik5mingq finansiniq ataskaitq koregavimq nebuvo, nes reik5mingq skirtumq metin6se
ataska itose ne n ustatyta.

tSvaoa
Mano nuomone, Lietuvos moterq teisiq jtvirtinimo asociacijos finansin6s ataskaitos visais
reikimingais ativilgiais parodo asociacijos 2O2L m. gruodiio 31 d. finansinq b0klq ir 2O2L metq veiklos
rezultatus pagal Lietuvos Respublikos galiojandius ir asociacijoms finansines atskaitomybes parengimq
reglamentuojandius teises aktus.
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