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Rietavas
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mes atlikome Rietavo savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus išvados skyriuje „Pagrindas sąlyginei nuomonei dėl
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, Rietavo savivaldybės 2020
metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Savivaldybės 2020 m.
gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2020 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų
srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus.
Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio
Nustatytos klaidos žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių
straipsniuose, kurių teisingumo mes negalėjome patvirtinti, turėjo įtakos Finansinės būklės
ataskaitos (ilgalaikis ir trumpalaikis turtas) ir Veiklos rezultatų ataskaitos (pajamos ir sąnaudos)
duomenų iškraipymui.

Finansinės įtakos mastas Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis nurodytas audito
ataskaitoje.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus
atsakomybė“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių kontrolierių
asociacijos etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų
sąlyginei nuomonei pagrįsti
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mes atlikome Rietavo savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio auditą.
Mūsų

nuomone,

išskyrus

išvados

skyriuje

„Pagrindas

sąlyginei

nuomonei

dėl

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, Rietavo savivaldybės 2020
metų konsoliduotųjų biudžeto ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir
pateiktas pagal Lietuvos respublikos teisės aktus, reglamentuojančius rinkinio sudarymą.
Pagrindas sąlyginei nuomonei dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio
Rietavo savivaldybės Finansų skyriui rengiant 2020 metų biudžeto vykdymo Ataskaitą, dėl
neatliktų papildomų veiksmų apskaitos programoje „myLOBster“, liko nepakoreguoti duomenys
apie gautas dotacijas, todėl Ataskaitoje pateikta 2020 metų pajamų plano suma – 13930,1 tūkst. Eur
– yra netiksli. Taip pat Ataskaitos eilutės 4.3.2. užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo
pajamos – 200,0 tūkst. Eur – turi būti parodytos eilutėje 4.3.1.4.1.1.

kaip Savivaldybės

trumpalaikės paskolos.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus
atsakomybė“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių kontrolierių
asociacijos etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei
nuomonei pagrįsti.

Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mes atlikome Rietavo

savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,

Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus išvados skyriuje ,,Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl lėšų
ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams“ apibūdintų dalykų poveikį, Rietavo savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais
reikšmingais atžvilgiais 2020 metais Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo juo
teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.
Pagrindas pareikšti nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Nustatėme, kad audituotų subjektų vadovai netaikė kontrolės procedūrų, savo patvirtintose
tvarkose ir taisyklėse kad užtikrintų veiksmingą įstaigų veiklą, racionalų turto ir lėšų naudojimą.
Dėl nustatytų teisės aktų pažeidimų audituotiems subjektams pasiūlyta tobulinti vidaus kontrolės
sistemas, imtis veiksmų, kad apskaita užtikrintų racionalų, ekonomišką, efektyvų lėšų ir turto
valdymą.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė“. Esame
nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių kontrolierių asociacijos etikos kodeksą
ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei
nuomonei pagrįsti.
Vadovybės atsakomybė
Rietavo savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus,

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, ir už Savivaldybės biudžeto asignavimų ir

Savivaldybės turto administravimą, naudojimo teisėtumą, Savivaldybės biudžeto vykdymo
organizavimą, Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą.

Rietavo savivaldybės konsoliduojamų subjektų vadovai atsakingi už

žemesniojo lygio

ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą, jiems perduotų Savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir efektyvią
vidaus kontrolę.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, vadovaujantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Rietavo savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus,
kuriuose nurodyta auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių tinkamo ir teisingo pateikimo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme
subjektų apskaitos sistemos ir metodų, įskaitant vadovybės atliktus apskaitinius įvertinimus,
Rietavo savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir Rietavo savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, šių rinkinių parengimo ir pateikimo vertinimus. Surinkti
audito įrodymai suteikia pakankamą pagrindą pareikšti auditoriaus nuomonę.
Audito išvadą teikiame kartu su audito ataskaita.
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