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S4lygind nuomond d6l konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinio

Mes atlikome Klaipedos miesto savivaldybes 2017 metq konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq

rinkinio audit?. M[sq nuomone, iSskyrus poveiki, kuri turi s4lygines nuomones pagrind4 sudarantys

dalykai, Klaipedos miesto savivaldybes 2017 metq konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq rinkinys
parodo tikrq ir teisingq Klaipedos miesto savivaldybes 2017 m. gruodLio3l d. finansing b[k;E,2017
metq veiklos rezultatus. gryno.io turto pokydius ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo

sektoriaus apskaitos ir fi nansines atskaitomybes standartus.

Pagrindas pareik5ti nuomong ddl konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinio

Audit4 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. M[sq
atsakomybe pagal Siuos standartus iSsamiai apibldinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe

uZ auditq". Esame nepriklausomi nuo audituoiamo subjekto pagal Savivaldybes kontrolieriaus 2016

m. liepos 7 d' isakymu Nr. KATI-(l.l)-l patvirtint4 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos

valstybes tarnautojq. tarnybines etikos kodeksq ir lvykdeme kitus Siose taisyklese nustatytus etikos

reikalavimus.

Mes manome. kad nlOsq surinkti audito lrodymai yra pakankami ir tinkami pagristi m6sq

s4lyging nuomonq del konsoliduottiq finansiniq ataskaitq rinkinio. Nustateme Klaipedos miesto
savivaldybes konsoliduotqjq finansines bDkles ataskaitos (ilgalaikio materialiojo turto



Finansinio (teisetumo) audito iSvada

(infrastrukt[ros ir kitq statiniq). llnansavimo sumq, biologinio turto straipsniq) duomenq
iSkraipymus, iskaitant sumas' kuriq teisingumo negalejome patvirtinti. Siuos neatitikimus leme
reikSmingos klaidos Zemesniojo konsolidavimo lygio vieSojo sektoriaus subjektq finansiniq ataskaitq
rinkiniuose, nes savivaldybeje neapskaityta apie 67 proc.arba I I l0 gatviq ir keliq, patvirtintq keliq
s4raSe, biologinio turto verte netiksli, nes apskaitoie neuZregistruota 4 parkai ir 34 skverai. Todel
negalime patvirtinti konsoliduotosios finansines b[kles ataskaitos eilutese ,,lnfrastruktDros ir kiti
statiniai" 158 665,70 tlkst. Eur, ,,Biologinis turtas* 154,59 tDkst. Eur ir atitinkamai nurodytq
finansavimo sumq likudiq 2017 m. gruodzio 3l d. tikrumo ir teisingumo (zr. ataskaitos 1 skyriuje).

Besqlygind nuomond d6l (konsoliduotgjq) biudZeto vykdymo ataskaitg rinkinio

Mes atlikome Klaipedos miesto savivaldybes 2017 metq konsoliduotqf q biudZeto vykdymo
ataskaitq audit4. M[sq nuomone, Klaipedos miesto savivaldybes 2017 metq konsoliduotqjq biudZeto
vykdymo ataskaitq rinkinys visais reiksmingais atzvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus, reglamentuojandius sio rinkinio sudarym4.

Pagrindas pareik5ti nuomonQ d6l biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio

Auditq atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. M[sq
atsakomybe pagal Siuos standartus iSsamiai apib[dinta Sios iSvados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe

uZ auditq". Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybes kontrolieriaus 2016
m' liepos 7 d. isakymu Nr. KATI-(l.l)-l patvirtintq Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
valstybes tarnauto.iq. tarnybines etikos kodeksq ir ivykdeme kitus Siose taisyklese nustatytus etikos

reikalavimus.

Mes manome, kad surinkti irodymai yra pakankami ir tinkami pagristi musq bes4lyging

nuomonq del konsoliduotqiq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio (Zr. ataskaitos 2 skyriuje).

vadovybds atsakomyb6 uz konsoliduotgjq ataskaitq rinkini

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktorius yra atsakingas uZ konsoliduotqjq
finansiniq ataskaitq rinkinio parengimq ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos Respublikos vieSojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus. konsoliduotqjq biudZeto vykdymo
ataskaitq rinkinio parengimq ir teisingq pateikimq pagal Lietuvos Respublikos teises aktus,

reglamentuo.iandius 5io rinkinio sudarymq bei tokiq vidaus kontrolg. kokia, vadovybes nuomone, yra

bfitina parengti konsoliduotas flnansines ir biudZeto vykdymo ataskaitas be reikSmingq iSkraipymq

del apgaules ar klaidos.



Finansinio (teisetumo) audito iSvada

Auditoriaus atsakomybd uZ auditq

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimq del to, kad Klaipedos miesto savivaldyb es2017
metq konsoliduotosios finansines ir biudzeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nera reiksmingai
iSkraipytos del apgaules ar klaidos ir iSleisti auditoriaus isvad4, kurioie pateikiama m[sq nuomone.
Pakankamas uztikrinimas - tai auksto lygio uztikrinimas, o ne garantija, kad reiksming4 iskraipym4,
jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito
reikalavimus, tarptautinius audito standartus, tarptautinius auksdiausiqiq audito institucijq standartus.
ISkraipymai, kuriq gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pagrlstai
numatyti' kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis fi nansinemis ir biudzeto vykdymo ataskaitomis.

ISsamesnis auditoriaus atsakomybes apibfidinimas pateiktas Klaipedos miesto savivaldybes
interneto tinklalapyje adresu: https://www.klaipeda.lt. sis apibudinimas yra sudedamoji auditoriaus
iSvados dalis.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis del audito apimties ir
atlikimo laiko bei pastebejimq, kuriuos nustatdme audito metu.

Audito iSvadq teikiame kartu su audito ataskaita.
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