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Pagegiai
Sqlygine nuomone ddl finansiniq ataskaitq rinkinio
Mes atlikome 2019 metq finansiniq ataskaitq rinkinio auditE.

M[sq nuomone, i5skynrs mlsq i5vados skyriuje ,,Pagrindas pareik5ti s4lyging nuomong del finansiniq
ataskaitq rinkinio" apib[dintq dalykq poveiki, B[ Pagegiq savivaldybes socialiniq paslaugq centro 2019
metq finansiniq ataskaitq rinkinys visais reikSmingais atZvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus, reglamentuoj andius Sio rinkinio sudarym4.
Pagrindas pareikiti sqlyging nuomong del finansini4 ataskaitq rinkinio

Nustateme Finansines

b[kles ataskaitos (ilgalaikio materialaus turto, atsargq, finasavimo

sumq),

ai5kinamojo ra5to reiklmingq duomenq i5kraipymq ir likudiq neatitikimus, nes: mokejimai uZ ilgalaik!

turt4 priskirti trumpalaikiui turtui, nebuvo tinkamai pateiktas finansiniq ataskaitq aiSkinamasis ra5tas
(Zr. audito ataskaitos

I p.)

Audit4 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. Musq
atsakomybe pagal Siuos standartus apibldinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybd lL,
auditE". Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybiq kontrolieriq asociacijos
etikos kodeks4 ir vykdeme kitus Siame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Manome, kad surinkti audito irodymai suteikia pakankam4 pagrind4 mflsq s4lyginei nuomonei del
finansiniq ataskaitq rinkinio pagristi.

Sqlygine nuomone del biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio,

ldiq ir turto valdymo, naudojimo ir

juo teisdtumo ir naudojimo istatymq nustatytiems tilcslams
Mes atlikome 2019 metq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio, le5q ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo teisetum4 ir naudojim4 istatymq nustatytiems tikslams audit4.
disponavimo

M[sq nuomone, i5skyrus mlsq i5vados skyriuje ,,Pagrindas pareik5ti s4lyging nuomong del biudZeto
vykdymo ataskaitq rinkinio, lesq ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisetum4 ir
naudojim4 istatymq nustatytiems tikslams" apibudintq dalykq poveiki,

B[

pagegiq savivaldybes

socialiniq paslaugq centro 2019 metq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinys visais reik5mingais

atZvilgiais parengtas I
rinkinio sudarym4.
Pagrindas pareikiti sqlyging nuomon? del biudieto vykdymo ataskaitq rinkinio, liiry

ir turto valdymo,

naudoiimo ir disponavimo juo teisetumo ir naudojimo lstatymq nustatytiems til<slams
Nustateme biudZeto i5laidq sEmatos vykdymo ataskaitos (ilgalaikio materialiojo turto
isigijimo i5laidq)
duomenq iSkraipymq, nes istaiga materialiojo hrto isigijimo i5laidas neteisingai nurode ekonominds

klasifikacijos straipsniuose. Taip pat nustateme, kad istaiga prisieme ilgalaikius isipareigojimus
nesilaikydama teises aktq, neuZtikdno paskirtq asignavimq naudojimo teisetumo lesq bei turto
naudojimui (Zr. audito ataskaitos 2-5 p.).

Audit4 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. Mtsq
atsakomybe pagal Siuos standartus apibudinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomyb| uL
audit4". Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybiq kontrolieriq asociacijos
etikos kodeksq ir vykdeme kitus Siame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Manome, kad surinkti audito frodymai suteikia pakankam4 pagrind4 mtsq s4lyginei nuomonei del
biudZeto vykdymo ataskaiq rinkinio, leSq ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisetumo ir
naudojimo istatymq nustatytiems tikslams pagristi.
Vadovyb,is atsakomybe

fstaigos vadovas yra atsakingas uZ finansiniq ataskaiq rinkinio parengim4

Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus apskaitos
vykdyrno ataskaitq rinkinio parengim4

ir finansines

ir teising4 pateikimq pagal

atskaitomybes standartus, biudZeto

ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos Respublikos

teises aktus,

reglamentuojandius 5io rinkinio sudarym4, [king bei finansing veikl4 bei toki4 vidaus kontrolg, kokia,

vadovybes nuomone, yra bfitina parengti finansines

ir

biudZeto vykdymo ataskaitas be reik5mingq

i5laaipymq del apgaules ar klaidos ir uZtikrinti teiset4 lelq ir turto valdym4, naudojimq ir disponavimE

jais ir naudojim4 istatymq nustatytiems tikslams.
Auditoriaus atsakomybe ui auditq

Mlsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimE del to, ar B[ Pagegiq savivaldybes socialiniq paslaugq
centro 2019 metq finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nlra reik5mingai i5kraipytos
del apgaules ar klaidos, istaigos le5os

ir

turtas valdomi, naudojami, jais disponuojama teisetai ir jie

naudojami istatymq nustatytiems tikslams, bei iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama mtisq
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas
i5kraipymQ, jeigu

-

tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4

jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito

reikalavimus ir tarptautinius audito standartus. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos,
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laikomi reik5minga lr, :

vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis

ir

biudZeto vykdymo

ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus, viso audito
metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

-

ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del apgaules arba klaidos rizik4,
suplanavome ir atlikome procedlras kaip atsak4 i toki4 rizikq ir surinkome pakankamq ir tinkamq

nustatdme

audito irodymq mDsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules neaptikimo rizika yra
didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali

blti sukdiavimas,

klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas;

-

supratome su auditu susijusiq vidaus kontrolg, kad galetume suplanuoti konkrediomis aplinkybemis

tinkamas audito proceduras,

o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie subjekto vidaus

kontroles efektyvumq;

-

ivertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4

ir

apskaitiniq vertinimq bei susijusiq vadovybes

atskleidimq pagristum4;

- ivertinome

bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukttr4

ir turini, lskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansindse ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo

pateikimo koncepcij4.
Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis del audito apimties ir atlikimo

laiko bei reiksmingq audito pastebejimq, kuriuos nustateme audito metu.

Audito i5vad4 teikiame kartu su audito ataskaita.
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