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Klaipeda

s4lygin6 nuomono d6l konsoliduotqjq finansiniq ataskaitg rinkinio

Mes atlikome Klaipedos miesto savivaldybes 2016 metq konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq

rinkinio audit4. Musq nuomone, isskyrus poveiki, kuri turi s4lygines nuomonds pagrind4 sudarantys

dalykai, Klaipedos miesto savivaldybes 2016 metq konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinys

parodo tikr4 ir teising4 Klaipedos miesto savivaldybes 201 6 m. gruod Lio 3l d' finansinq b[klE' 2016

metq veiklos rezultatus, grynojo turto pokydius ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikos viesojo

sektoriaus apskaitos ir fi nansines atskaitomybes standartus.

Pagrindas pareiksti nuomong d6l konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinio

Audit4 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus' M[sq

atsakomybe pagal Siuos standartus iSsamiai apib[dinta Sios iSvados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe

uZ audit4.,. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybes kontrolieriaus 2016

m. liepos 7 d. isakymu Nr. KAT1-(1.1)-1 patvirtint4 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos

valstybes tarnautojq, tarnybines etikos kodeks4 ir lvykdeme kitus siose taisyklese nustatytus etikos

reikalavimus.

Mes manome, kad mrlsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami pagristi mtsq

s4lyging nuomong del konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq rinkinio. Nustateme Klaipedos miesto

savivaldybes konsoliduotqjq finansines blkles ataskaitos (ilgalaikio materialiojo turto, ilgalaikio



Finansinio (teisetumo) audito iSvada

finansinio turto, finansavimo sumq, isipareigojimq straipsniq), veiklos rezultatq ataskaitos
(pagrindines veiklos pajamq ir s4naudq straipsniq), grynojo turto pokydiq ataskaitos (tikrosios vertes
rezeryo likudio straipsnio) duomenq i5kraipymus, iskaitant sumas, kuriq teisingumo negalejome
patvirtinti' Siuos neatitikimus leme reikSmingos klaidos Zemesniojo konsolidavimo lygio vie5ojo
sektoriaus subjektq finansiniq ataskaitq rinkiniuose, nes savivaldybeje neapskaityta dalis keliq ir
gatviq (42 vnt'), patvirtintq keliq s4ra5e, ilgalaikio materialiojo turto (nekilnojamqjq kulturos vertybiq
ir kito ilgalaikio materialaus turto) verte netiksli, nes 579,16tDkst. Eur lsigijimo vertds turtas, turintis
kult[ring ir visuomening reiksmg,neprrpaLintas ir apskaitoje neuZregistruotas kaip nekilnojamosios
kulturos vertybes ir jam nepagristai skaidiuojamas nusidevejimas, esminio pagerinimo darbq

isigijimo s4skaitoje nepagristai apskaityta pripaZintq tinkamais naudoti gyvenamqjq butq
modemizavimo darbq vertd, butq isigijimo vertd nepadidinta; ilgalaikio finansinio turto apskaitos
registre atvaizduotos investicij os 667,7 tDkst. Eur i 2 kontroliuojamuosius VSS neatliktos ir
nepagristos apskaitos dokumentais; apskaitoje neuZregistruoti ir f,rnansines b[kles ataskaitoje
neatskleisti 276,5 tlkst. Eur negr4Zinti finansiniai isipareigojimai bankams del savivaldybes butq
modernizavimo, nevertinami ir neatskleisti neapibreZtieji savivaldybes lsipareigoji mai (Lr.ataskaitos

2 dalyje).

Bes4lygin6 nuomond ddl (konsoliduotqjg) biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio

Mes atlikome Klaipedos miesto savivaldybes 2016 metq konsoliduotqjq biudZeto vykdymo
ataskaitq audit4. Mrlsq nuomone, Klaipedos miesto savivaldybes 2016 metq konsoliduotqjq biudZeto

vykdymo ataskaitq rinkinys visais reikSmingais atZvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus, re glamentuoj andius sio rinkinio sudarym4.

Pagrindas pareik5ti nuomong ddl biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio

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

atsakomybe pagal Siuos standartus iSsamiai apibldinta Sios i5vados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe

uZ audit4". Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybes kontrolieriaus 2016

m' liepos 7 d. isakymu Nr. KAT1-(1.1)-l patvirtint4 Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos

valstybes tarnautojq, tarnybines etikos kodeks4 ir ivykdeme kitus Siose taisyklese nustatytus etikos

reikalavimus.

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

nuomong del konsoliduotqiq biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinio.



Finansinio (teisetumo) audito i5vada

vadovybds atsakomybd uz konsoriduotqiq ataskaitq rinkini

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktorius yra atsakingas uZ konsoliduotqjq
finansiniq ataskaitq rinkinio parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos Respublikos viesojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus, konsoliduotqjq biudZeto vykdymo
ataskaitq rinkinio parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos Respublikos teises aktus,
reglamentuojandius sio rinkinio sudarym4 bei toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra
b[tina parengti konsoliduotas finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitas be reiksmingq iskraipymq
del apgaules ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybd ui audit4

MDsq tikslas yra gauti pakankam4 uztikrinim4 del to, kad Klaipedos miesto savivaldybes 2016
metq konsoliduotosios finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nera reiksmingai
iSkraipytos del apgaules ar klaidos ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama mDsq nuomond.
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 auksdiausiqjq audito institucijq standartus.
Iskraipymai, kuriq gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pagristai
numatyti' kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis finansinemis ir biudzeto r,ykdymo ataskaitomis.

Issamesnis auditoriaus atsakomybes apibDdinimas pateiktas Klaipedos miesto savivaldybes
interneto tinklalapyje adresu: https://www.klaipeda.lt. Sis apibudinimas yra sudedamoji auditoriaus
i5vados dalis.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis del audito apimties ir
atlikimo laiko bei pastebejimq, kuriuos nustateme audito metu.

Audito iSvad4 teikiame kartu su audito ataskaita.

Savivaldybes kontroliere Daiva Ceporiute


