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Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mes atlikome Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

rinkinio auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados skyriuje "Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl

savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio" apibūdintų dalykų poveikį, 2019 metų
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą įtrauktų į
Savivaldybės grupę viešojo sektoriaus subjektų 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 sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio

- Dėl Valstybės kontrolės 2015 m. nustatytų netinkamai valstybės biudžeto (toliau - VB)
panaudotų lėšų melioracijai grąžinimo, sutartinių įsipareigojimų, einamųjų metų įsipareigojimų
dalis - 26,182 tūkst. Eur neatvaizduota ir sumažinta Savivaldybės administracijos 2019-12-31
apskaitos registruose, finansinių ataskaitų rinkinyje (FAR), konsoliduotame finansinių ataskaitų
rinkinyje (KFAR).

- Savivaldybės aštuoniolikai (18) žemės sklypų, kurie reikalingi pastato eksploatacijai,
nesudarytos panaudos sutartys.

- Šešiems (6) žemės sklypams suformuotas sklypas ir apibrėžtos ribos, bet nepateiktas
prašymas NŽT perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą, kurio reikia pastatams
eksploatuoti.

- Septyniems (7 vnt.) negyvenamosios paskirties pastatams nesuformuoti žemės sklypai.
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Tinkamai neatliktos žemės tvarkymo procedūros turėjo įtakos 2019-12-31 KFAR str. .Jlgalalaikis
turtas" - "Žemė" duomenų teisingumui.

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibudinta šios išvados skyriuje "Auditoriaus
atsakomybė už auditą". 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 irodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei
nuomonei pagrįsti dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės (konsoliduotųjų) biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio

Mes atlikome Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio auditą. Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados skyriuje "Pagrindas pareikšti
sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio"
apibūdintų dalykų poveikį, Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio

Neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų ir nesudarius naujos pirkimo sutarties, Administracija
neleistinai iš UAB "Šilutės INFO- TEC" pirko spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kitos
kompiuterinės įrangos, kasečių ir tonerių - 10,2 tūkst. Eur.

Nesivadovaujant Sutarties 1.2. p., Tvarkos aprašo reikalavimais, nuo 2018-03-09 iki 2019-
07-01 neleistinai nupirkta pildytų, atnaujintų tonerių ir kasečių - 1,5 tūkst. Eur.

Nenurodžius paraiškoje prekių privalomų kodų, nesudarius prekių pirkimo-pardavimo
sutarties, įsigyta kompiuterių ir kompiuterinės įrangos - 4,6 tūkst. Eur.

Nustatyti viešųjų pirkimų procedūrų neatitikimai Administracijoje turėjo įtakos
Savivaldybės KBAR išlaidų str. "Prekės ir paslaugos" duomenų teisingumui.

Nustatyti BĮ gautinų, mokėtinų sumų srityje neatitikimai turėjo įtakos Mokėtinų ir gautinų
sumų 2019-12-31 ataskaitos Forma Nr. 4 duomenų teisingumui bei Savivaldybės KBAR, (kurį
sudaro Forma Nr. 2, Forma Nr.4, Aiškinamasis raštas).

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibudinta šios išvados skyriuje "Auditoriaus
atsakomybė už auditą". 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 irodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei
nuomonei dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.
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Vadovybės atsakomybė už Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį

Šilutės 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 tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės
nuomone, yra būtina parengti konsoliduotas finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė už auditą

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Šilutės rajono savivaldybės
2019 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
Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių tinkamo ir teisingo pateikimo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme
subjektų apskaitos sistemos ir metodų, įskaitant vadovybės atliktus apskaitinius įvertinimus,
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, šių
rinkinių parengimo ir pateikimo vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia
pakankamą pagrindą pareikšti auditoriaus nuomonę. Šis apibūdinimas yra sudedamoji auditoriaus
išvados dalis.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties
ir atlikimo laiko bei pastebėjimų, kuriuos nustatėme audito metu.

Audito išvadą teikiame kartu su 2020 m. birželio 23 d audito ataskaita Nr. K14-8/1.

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė
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Audito ataskaita ir išvada surašyta 2 egz.


