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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Projekto paramos ataskaitos „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai“
VERTINIMO ATASKAITA
VšĮ „Geros valios projektai“ vadovybei ir dalininkams

Mes atlikome Viešosios įstaigos „Geros valios projektai“ (toliau – Aukok.lt) vadovybės 2022 m. gegužės 31 d.
parengtos tarpinės projekto paramos ataskaitos „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai“ už laikotarpį nuo
2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. (toliau – Ataskaita) vertinimą ir parengėme šią vertinimo
ataskaitą.

I.

Vadovybės atsakomybė už Ataskaitą

Bendrovės vadovybė atsako už Ataskaitos parengimą, teisingos ir tinkamai pagrįstos pirminiais dokumentais
informacijos pateikimą šioje ataskaitoje.

II.

Bendra informacija apie Projektą

Projektas: „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai!” (projekto kodas 1539). Tikslas – padėti įsikurti ir susikurti
gyvenimą ukrainiečiams Lietuvoje: aprūpinti juos maistu, drabužiais, higienos priemonėmis, vaistais,
pasirūpinti jų psichosocialine sveikata ir kitais poreikiais. Portale Aukok.lt projektas startavo: 2022-02-24.
Projekto trukmė: nenumatyta.
Paramos lėšos pervedamos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai. Projektą įgyvendina: Lietuvos Raudonasis
Kryžius, Lietuvos Caritas, Maltos ordino pagalbos tarnyba, „Maisto bankas“ ir „Gelbėkit vaikus“. Aukoja fiziniai
ir juridiniai asmenys Aukok.lt portale.

III.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – atlikti Ataskaitoje pateikiamos finansinės informacijos vertinimą ir pareikšti išvadą, ar
Aukok.lt vadovybės Ataskaitoje pateikta finansinė informacija yra teisinga ir pagrįsta pirminiais dokumentais.
Ataskaitos vertinimą atlikome vadovaudamiesi 3000-ojo tarptautinio užtikrinimo užduočių standarto (TUUS)
„Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ar peržvalgas“ nuostatomis.
Vertinimui, kurį atlikome, taikomi tik Lietuvos Respublikos įstatymai. Todėl vertindami Aukok.lt Ataskaitą,
apsiribojome tik vertinimu, ar Ataskaitoje pateikta finansinė informacija yra teisinga ir pagrįsta pirminiais
dokumentais, ir nevertinome jokių kitų aspektų.
Vertindami Ataskaitą rėmėmės Aukok.lt atstovų pateiktais dokumentais ir informacija. Užklausų trečiosioms
šalims dėl papildomos informacijos nesiuntėme.
Ataskaitos vertinimą atlikome remdamiesi prielaida, kad visi mums pateikti dokumentai ir juose nurodyti
duomenys yra teisingi ir atspindi esamą padėtį, visi parašai ir antspaudai yra tikri, dokumentų kopijos atitinka
jų originalus, dokumentai nebuvo pataisyti ar pakeisti po pateikimo vertinimui atlikti. Mes netikrinome, ar visa
mums pateikta informacija yra teisinga ir išsami, išskyrus šioje ataskaitoje nurodytus atvejus. Mes
nevertinome jokių kitų Aukok.lt dokumentų, tik įstaigos bankų išrašus, susijusius su šiuo projektu, ir rėmėmės
tik informacija ir dokumentais, kurie mums buvo pateikti vertinimo tikslais. Taip pat neprisiimame
įsipareigojimo atnaujinti vertinimo ataskaitą dėl pasikeitimų, kurie gali atsirasti po šios ataskaitos parengimo
datos.
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Kriterijai, pagal kuriuos formuluojama išvada dėl to, ar Ataskaitoje pateikta finansinė
informacija yra teisinga ir pagrįsta pirminiais dokumentais

IV.

Atlikdami Ataskaitos vertinimą laikėmės toliau nurodyto kriterijaus, kad galėtume nustatyti ar Ataskaitoje
pateikta finansinė informacija yra teisinga ir pagrįsta pirminiais dokumentais:
•

V.

Ataskaitoje pateikta finansinė informacija yra teisinga ir pagrįsta pirminiais dokumentais – tai
informacija, kuri yra išreikšta eurais, gaunama sumuojant atitinkamus atskirus bankinius pavedimus,
kurių kiekvienas yra paprastai identifikuojamas ir priskiriamas.
Išvada dėl Ataskaitoje pateiktos finansinės informacijos teisingumo ir pagrįstumo
a. Vertinimo santrauka

Atliekant Ataskaitos vertinimą, buvo vertinami Aukok.lt pateikti piniginių lėšų surinkimą ir panaudojimą
pagrindžiantys dokumentai – finansų įstaigų operacijų išrašai PDF bei CSV formatu, turinio valdymo sistemos
(toliau – TVS) registracijos žurnalo duomenys, siekiant įsitikinti, jog visos Aukok.lt paramos davėjų skirtos lėšos
buvo identifikuotos, tinkamai priskirtos vertinamam projektui ir atitinka ataskaitoje nurodytą sumą. Vertinimo
metu trūkumų nenustatyta, visos vartotojų projektui „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai“ pervestos lėšos buvo
tinkamai identifikuotos, o Aukok.lt dar papildomai skyrė ir savų lėšų, dengiant dalį finansinių įstaigų atskaitytų
mokesčių už lėšų surinkimą.
Taip pat buvo atliktas ir surinktų projekto „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai“ lėšų panaudojimo vertinimas.
Remiantis Aukok.lt pateiktais finansų įstaigų operacijų išrašais, įsitikinta, jog faktiškai Raudonajam Kryžiui
pervestos lėšos atitinka Ataskaitoje nurodytą sumą.
b. Išvada
Remdamiesi atliktu darbu, kuris apibūdintas šioje ataskaitoje, nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad
Ataskaitoje pateikta finansinė informacija visais atžvilgiais yra neteisinga ir nepagrįsta pirminiais dokumentais
atsižvelgiant į šios ataskaitos IV skyriuje nurodytus kriterijus.

V.

Ataskaitos naudojimo apribojimas

Vertinimui atlikti naudoti kriterijai, kurie apibūdinti šios ataskaitos IV skyriuje, gali būti taikomi tik atliekant
Aukok.lt įgyvendinamo projekto „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai“ tarpinių ir galutinės ataskaitų finansinės
informacijos vertinimą, todėl mūsų ataskaita negali būti naudojama kitiems tikslams, išskyrus šį konkretų
vertinimą.

Audito įmonė UAB AUDIFINA
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001483
Auditorius Gediminas Vaskela
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000483
Vertinimas užbaigtas 2022 m. birželio mėn. 22 d.
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VšĮ Geros valios projektai

Projekto „Mūsų širdys ir rankos – Ukrainai!” surinktos
paramos ataskaita
2022 m. balandžio 1 d. – gegužės 31 d.
Projekto nr. 1539

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Caritas, Maltiečiai, „Maisto bankas“ ir „Gelbėkit vaikus“
renka lėšas nuo karo Ukrainoje bėgantiems ukrainiečiams. Surinktos lėšos skiriamos humanitarinei
pagalbai, pirmai psichosocialinei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti.
Pagalbos tikslas – padėti įsikurti ir susikurti gyvenimą ukrainiečiams Lietuvoje: aprūpinti juos
maistu, drabužiais, higienos priemonėmis, vaistais, pasirūpinti jų psichosocialine sveikata ir kitais
poreikiais.
Visa parama skiriama tiesioginei pagalbai Ukrainos žmonėms, jokie administravimo mokesčiai
netaikomi. Daugiau informacijos apie projektą – Aukok.lt portale.

PAAUKOTA SUMA
(nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31)

246 100,91 €
PERVESTA PROJEKTO VYKDYTOJAMS
(nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31)

266 658,77 €
Giedrė Šopaitė–Šilinskienė
VšĮ Geros valios projektai direktorė

