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Besqlygine nuomone del konsoliduotqjq biudieto vykdymo ataskaittl rinkinio
Mes atlikome Pagegiq savivaldybes (toliau

- Savivaldyba)2021

metq konsoliduotqiq biudZeto vykdymo

ataskaitq rinkinio auditE.

Mlsq nuomone, Savivaldybes 2021 metq konsoliduotqiq biudZeto vykdymo ataskaitLl rinkinys
reikSmingais atZvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teises

visais
aktus,

reglamentuojandius 5io rinkinio sudarymq.

Pagrindas besqlyginei nuomonei pareikiti ddl konsoliduoty biudieto vykdymo ataskaitry rinkinio

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus. M[sq atsakomybe pagal Siuos standartus
apibldinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ auditq". Esame nepriklausomi nuo
audituojamo subjekto pagal Savivaldybiq kontrolieriq asociacijos etikos kodeksq ir vykdeme kitus Siame
kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami pagristi m[sq besalyging nuomong
del konsoliduotqjq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio.
Vadovybds atsakomybi

ui

konsoliduottljr.l biudZeto v.t'kdymo ataskaitty rinkini,

lditl ir

turto

valdymo, disponavimo j ais teisetumq

Savivaldybes administracijos direktorius yra atsakingas uZ Savivaldybes konsoliduotqjq biudZeto

vykdymo ataskaitq rinkinio parengimq ir teisingq pateikimq pagal Lietuvos Respublikos teises aktus,
reglamentuojandius Sio rinkinio sudarymE, uZ Savivaldybes biudZeto asignavimq

ir

Savivaldybes turto

jrl

naudojimq jstatymq nustatytiems tikslams, Savivaldybes biudZeto vykdymo
organizavim4 ir Savivaldybes [kinE bei finansing veikl4 bei toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes
administravim4,

nuomone, yra bDtina parengti konsoliduotas biudZeto vykdymo ataskaitas be reikSmingrl i5kraipymq del

apgaules ar klaidos

ir uZtikrinti teisetq le5q ir turto valdym4, naudojimq ir disponavim4 jais ir naudojimq

istatymq nustaty,tiems tikslams.
Savivaldybes biudZeto asignavimq valdytojai

-

Savivaldybes konsoliduojamq subjektq vadovai

-

yra

ir pateikim4 bei jiems perduotq Savivaldybes
le5q ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teiseturn4 ir jq naudojim4 istatymq ir kitq teises
atsakingi uZ Zemesnio lygio ataskaitq rinkiniq parengimq
aktq nustatytiems tikslams bei efektyviq vidaus kontrolg.

Auditoriaus atsakomybe ui auditq

M[sq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq del to, kad Savivaldybes 2021 mett4 konsoliduotosios
biudZeto vykdymo ataskaitos kaip visuma ndra reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos,
Savivaldybes le5os ir turtas valdyti, naudoti ir disponuota jais teisetai, bei i5leisti auditoriaus iSvad4,
kurioje pateikiama m[sq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne
garantija, kad reik5mingq i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas
pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. I5kraipymai, kuriq gali atsirasti

del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie
gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis
biudZeto vykdymo ataskaitomis.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis del audito apimties

ir atlikimo

laiko bei reikSrningq audito pastebejirnq, jskaitant svarbius vidaus kontroles trfikumus, kuriuos
nustateme audito metu.

Audito i5vadq teikiame kartu su 2022 m.liepos l4 d. audito ataskaita Nr. K3-AI2.
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