PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Palangos sporto centrui
AUDITO IŠVADA
2020 m. balandžio 23 d. Nr. K10-5
Palanga
Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mes atlikome 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.
Mūsų nuomone, Palangos sporto centro (toliau – Sporto centras) 2019 metų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Pagrindas pareikšti besąlyginę nuomonę dėl Sporto centro biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus.
Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta išvados skyriuje „Auditoriaus
atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių
kontrolierių profesinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos
reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų
besąlyginę nuomonę dėl Sporto centro 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.
Besąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Mes atlikome 2019 metų Sporto centro finansinių ataskaitų rinkinio auditą.
Mūsų nuomone, 2019 metų Sporto centro finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir
teisingą 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2019 metų veiklos rezultatus, grynojo turto
pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus.
Pagrindas pareikšti besąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus
atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių
kontrolierių profesinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos

reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti
mūsų besąlyginę nuomonę dėl Sporto centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
Sąlyginė nuomonė dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mes atlikome Sporto centro 2019 metų lėšų ir turto naudojimo auditą. Mūsų nuomone,
išskyrus mūsų išvados skyriuje „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams“
apibūdintų dalykų poveikį, Sporto centras visais reikšmingais atžvilgiais 2019 metais lėšas ir
turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.
Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Klaidingai apskaičiavus kintamosios dalies dydžius nuo nustatytos pareiginės algos, iš
savivaldybės biudžeto išmokėta 1016,81 Eur daugiau darbo užmokesčio ir nuo jo sumokėta
14,74 Eur socialinio draudimo įmokų, viso – 1031,55 Eur (žr. 3 punktą).
2017 metais savivaldybei nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto vienetai
(infrastruktūros statiniai) perduoti patikėjimo teise valdyti Sporto centrui, tačiau Sporto centras
neužregistravo patikėjimo teisės viešajame registre (žr. 3 punktą).
Vadovybės atsakomybė už ataskaitų rinkinius ir lėšų ir turto valdymo, naudojimo bei
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams
Palangos sporto centro direktorius yra atsakingas už ataskaitų rinkinių parengimą ir
teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus bei savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir
teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio
sudarymą, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų
naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Auditoriaus atsakomybė už auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, kad Sporto centro 2019 metų
finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės
ar klaidos, savivaldybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas, ir disponuojama jais teisėtai ir
naudojamas įstatymų nustatytiems tikslams ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal
Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus. Iškraipymai, kurie gali atsirasti
dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar

kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis
finansinėmis ir biudžeto vykdymo ataskaitomis.
Audito išvadą teikiame kartu su audito ataskaita.
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