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Pagegiq savivaldybes tarybai

AUDITO TSVAOA
DEL PAGEGIU SAVIVALDYBES 2019 MBTU BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITIJ RINKINIO,

BTUDZETO VYKDYMO,lnsrT rR TURTO NAUDOJIMO

2020 m.liepos 14 d. Nr. K3-AI6
Pagegiai

Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnyba, vykdydama Vietos savivaldos istatymo', BiudZeto

sandaros istatymo', Valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojirno ir disponavimo juo lstatymo',

Pagegiq savivaldyb€s tarybos veiklos reglamentoo nuostatas, atliko Pagegiq savivaldybes (toliau -
Savivaldybe) 2018 metq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio', Savivaldybes biudZeto vykdymo, le5q ir

turto naudojimo finansini (teisetumo) audit4.

Besqlygind nuomond ddl Savivaldybes 2019 metrl biudZeto vykdymo ataskaitry rinkinio

Musq nuomone, Savivaldybes 2019 metq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinys visais reik5mingais atZvilgiais

parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojandius 5io rinkinio sudarym4.

Pagrindas besqlyginei nuomonei pareikiti del 2019 ntelry biudieto vykdymo atoskaiQ rinkinio

Audit4 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. MDsq atsakomybe

pagal Siuos standartus apibldinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ audit4". Esame

nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybiq kontrolieriq asociacijos etikos kodeks4 ir

vykdeme kitus Siame kodekse nustatl,tus etikos reikalavimus.

Manome, kad surinkti audito irodymai suteikia pakankam4 pagrind4 auditoriaus nuontonei pareikSti.

Sqlygind nuomond ddl Savivaldybds leiry ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisetumo ir jry

nau doj imo is t a ty mq nusta tyt ie ms t iks I ams

Mhsq nuornone, i5skyrus poveikj, kurj turi sqlygines nuomonis pagrindq sudarantys dalykai, Savivaldybes

konsoliduojamq subjektq grupe visais reik5mingais atZvilgiais 2019 metais Savivaldybes le5as ir turt4 val-

de, naudojo, disponavo jais teisetai ir naudojo jstatymq nustatytiems tikslams.

Pagrindas sqlyginei nuomonei pareikiti del 2019 metq Savivaldybds liiq ir rurto valclynto, naudojinto,

disponavimo juo teisdtunto ir jry naudojinto istotytnq nustatytients tikslams

I LR vietos savivaldos istarymo 27 str.9 d., l0 p., zin., 1994, Nr. 55-1049,2008, Nr. I l3-4290, LR TAR 2018-l l-23 Nr.l892l.
t LI{ biudzeto sandaros jstatyrno 3 7 str. I , 3 a.,Lin., I 990, Nr. 24-596,2001, Nr.4-47, 201 0, Nr. 153-778 I .
I LR valstybes ir savivaidybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo jstarymo 25 str.2 d.,zin.,1998,Nr.54-1492,LR TAR 2018-11-23 Nr.18926
aSavivaldybestarybos20lT-10-02sprenclinruNr.T-l44patvirlintoSavivaldybestarybosveiklosreglamento30T.l p.,TAR20l7-10-04,Nr.15677.
5 Savivaldybes adnrinistrrrci.los 2020-01-31 raitu Nr.R2-254 patciktas 2019 metq Savivaldl'bis biudZcto r';'kdynro ataskaitq rinl<inys.



Finansinio ( teisdtumo ) audito iivada

Nustateme, kad:

- Savivaldybeje darbo uZmokesdio le5os buvo planuojamos ir naudojamos nesivadovaujant teises aktq

reikalavimais, asignavimai nebuvo numatli visq metq pagrindinems i5laidoms padengti, del to dalis 2019

metams skirtq le5q buvo panaudota darbo uZmokesdiui uZ2018 metq gruodZio menesi i5moketi, o 2018 m.

gruodZio 31 d. buvo 350,0 tflkst.Eur darbo uZmokesdio ir 6,1 ttkst.Eur socialinio draudimo imokq moketinq

sumq (kreditinis) isiskolinimas (2.1 audito ataskaitos punktas).

- Savivaldybes bendras kreditinis isiskolinimas (moketinos sumos, iSskyus sumas paskoloms gr4Zinti)

per 2019 metus padidejo 240,0 tlkst.Eur. Savivaldybe nevykde istatymo' reikalavimo per 2019 metus

nedidinti kreditiniq isiskolinimq (moketinq sumU, i5skyrus sumas paskoloms gr4Zinti) (4.3 audito

ataskaitos punktas).

Audit4 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus, kuriuose nurodyta

audit4 planuoti ir atlikti taip, kad bhtrl gautas pakankamas uZtikrinimas del finansiniq ataskaittl ir biudZeto

vykdymo, ataskaitq rinkiniq duomenq tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybes le5q ir turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo jais teisetumo ir jq naudojimo istatymq nustatytierns tikslams. Mfrsq atsakomybe

pagal Siuos standartus apibldinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ auditq". Esame

nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybiq kontrolieritl asociacijos etikos kodeks4 ir

vykdeme kitus Siame kodekse nustaty'tus etikos reikalavimus.

Manome, kad surinkti audito irodymai suteikia pakankanr4 pagrindq pagrjsti sqlyging nuomonQ del le5q ir

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetumo ir jq naudojimo istatyrnq nustatytiems tikslams.

Vadovybds atsakomybd ui biudZeto vykdymo ataskaittl rinkinj, leiq ir turto panaudojinto teisdtumq

Savivaldybes administracijos direktorius yra atsakingas uZ Savivaldybes konsoliduotqjq biudZeto vykdymo

ataskaitq rinkinio parengimq ir teising4 pateikimq pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojan-

dius Sio rinkinio sudarym4, bei uZ Savivaldybes biudZeto asignavimq ir Savivaldybes turto administravim4,

naudojimo teiseturn4, Savivaldybes biudZeto vykdyr-ro organizavim4 ir Savivaldybes [king bei finansing

veikl4 bei tokiq vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra bfitina parengti biudZeto vykdymo

ataskaitas be reik5mingtl i5kraipymq del apgaules ar klaidos ir uZtikrinti teisetE le5q ir turlo valdyn4,

naudojim4 ir disponavim4 jais ir naudojim4 fstatymq nustatytierns tikslams.

Savivaldybes biudZeto asignavimq valdytojai - Savivaldybes konsoliduojamq subjektq vadovai - yra

atsakingi uZ Zemesnio lygio ataskaittl rinkiniq parengirnq ir pateikim4 beijiems perduottl Savivaldybes le5tl

ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetum4 ir jq nar.rdojim4 istatymq ir kitq teises aktq

nustatl,tiems tikslams bei efektyvi4 vidaus kontrolg,

)
Pugegi4 sovivald)$i.s konlrolts ir urrdilo tarnyba



Finan.rinio (teis)ttrnto) audito iivacla

Auditoriaus atsakomybe uZ auditq

Musq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, kad Savivaldybes 2019 metq konsoliduotosios

biudZeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nera reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, Savivaldy-

bes le5os ir turtas valdomi, naudojami, jais disponuojama teisetai ir jie naudojami jstatymri nustat)'tiems

tikslams, bei iSleisti auditoriaus i5vadq, kurioje pateikiama mlsq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai

auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4 i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti

per audit4, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.

I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reiklmingais, jeigu galima pagristai

numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles jtakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priima-

miems remiantis finansinemis ataskaitomis.

Audito i5vada pateikiama kartu su 2020 m.liepos 14 d. audito ataskaita Nr. K3-AI8.

Savivaldybes kontrol ierius Dainius Kinderis

Pogegi4 savivoldybis kontroles ir uuditct lurnybu


