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Anykščiai
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mes atlikome Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio auditą. Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
parodo tikrą ir teisingą Anykščių rajono savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės 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 sąlyginei nuomonei dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
pareikšti
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi
nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybės kontrolierių asociacijos visuotinio susirinkimo
2017-12-07 sprendimu Nr. 2 patvirtinto Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodekso
reikalavimus ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų
sąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
Audito metu nustatėme, kad apskaitant ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje nesivadovauta
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (turtas iš nebaigtos statybos į sąskaitą, kurioje jis bus
apskaitomas nuolat, keliamas tada, kada yra dokumentai, kuriais patvirtinama, kad statyba baigta)
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bei 12-ojo VSAFAS (ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė turi būti nuosekliai paskirstoma
per visą turto naudingo tarnavimo laiką, konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto
nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti)
reikalavimais, nes Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų turto grupėje buvo apskaityta turto
remonto, rekonstrukcijos ar statybos darbų, kurie užbaigti ankstesniais mėnesiais ir metais ir
neperkelti į kitas turto grupes 2019 m., todėl Savivaldybės administracijos Finansinės būklės
ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 3 547,6 tūkst. Eur nepagrįstai padidinta nebaigtos
statybos likutinė vertė (įsigijimo vertė) ir parodytos mažesnės kitų ilgalaikio materialiojo turto
grupių vertės bei sumažintos veiklos sąnaudų sumos. Atsižvelgiant į tai, negalime patvirtinti, kad
Savivaldybės konsoliduotosios Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje A.II.10 Nebaigta statyba ir
išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodyta 8 030,35 tūkst. Eur suma yra
teisinga (žr. ataskaitos 3.1 poskyrį).
Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mes atlikome Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
auditą. Mūsų nuomone, Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Pagrindas besąlyginei nuomonei dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pareikšti
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi
nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybės kontrolierių asociacijos visuotinio susirinkimo
2017-12-07 sprendimu Nr. 2 patvirtinto Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodekso
reikalavimus ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų
besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.
Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, atlikome Anykščių
rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams auditą. Mūsų nuomone, išskyrus poveikį,
kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, Anykščių rajono savivaldybės
konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2019 metais savivaldybės lėšas ir
turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.
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Pagrindas sąlyginei nuomonei dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareikšti
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi
nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybės kontrolierių asociacijos visuotinio susirinkimo
2017-12-07 sprendimu Nr. 2 patvirtinto Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodekso
reikalavimus ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų
sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito metu nustatėme, kad pagal analizuotus 2017 m. ir 2018 m. Savivaldybės tarybos
sprendimus, dalis juose nurodyto ilgalaikio materialiojo turto, kuris turi būti nurašytas, 2019 m. buvo
nenurašytas, apskaitomas Savivaldybės administracijos apskaitoje ir inventorizuotas (iš viso 32 turto
objektai) (žr. ataskaitos 2.2 poskyrį).
Analizuojant Savivaldybės būsto nuomos sutartis nustatyta, kad dalis Savivaldybės būsto
nuomos sutarčių yra sudarytos ne su išnuomoto daikto savininku, o šiuo metu net juridinio asmens
statuso neturinčiais asmenimis (seniūnijomis), juridiniais asmenimis, kurie nėra daikto savininkai
(UAB Anykščių komunalinis ūkis) ar nebeegzistuojančia Anykščių VKŪĮ (Valstybinė komunalinio
ūkio įmonė) (iš analizuotų sutarčių, tokių buvo 37) (žr. ataskaitos 2.3 poskyrį).
Vadovybės atsakomybė už konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, savivaldybės biudžeto ir
turto panaudojimo teisėtumą
Anykščių rajono 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, bei už savivaldybės biudžeto asignavimų ir savivaldybės
turto administravimą, naudojimo teisėtumą, savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą ir
savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą.
Anykščių rajono savivaldybės konsoliduojamų subjektų vadovai yra atsakingi už
žemesniojo lygio ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą bei jiems perduotų savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų
nustatytiems tikslams bei efektyvią vidaus kontrolę.
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Auditoriaus atsakomybė už auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, kad Anykščių rajono savivaldybės
2019 metų konsoliduotosios finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl
apgaulės ar klaidos, Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotosios biudžeto vykdymo
ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, savivaldybės lėšos ir
turtas valdomas, naudojamas, disponuojama teisėtai ir naudojamas įstatymų nustatytiems tikslams
ir parengti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai
aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingų iškraipymų, jeigu jų yra, visada galima
nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito
standartus, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų 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 ataskaitomis.
Išsamesnis auditoriaus atsakomybės apibūdinimas pateiktas Anykščių rajono savivaldybės
interneto tinklalapyje adresu: www.anyksciai.lt. Šis apibūdinimas yra sudedamoji auditoriaus
išvados dalis.
Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties
ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, kuriuos nustatėme audito metu.
Audito išvadą teikiame kartu su audito ataskaita.
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