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„ŠVENČIONI

Besąlyginė nuomonė

Mes atlikome Savivaldyb
rinkinio auditą.  

Mūsų nuomone, Savivaldyb
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiai
aktus, reglamentuojančius šios rinkinio

 
Pagrindas nuomonei 
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautini

tarptautinius aukščiausiųjų audito institucij
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomyb
audituojamo subjekto.  

Mes tikime, kad mū ų
pagrįsti. 

 
Vadovybės atsakomybė

Įmonės vadovas yra atsakingas už efektyvi
finansinių ataskaitų rinkinio parengim
apskaitos standartus ir kitus Lietuvos Respublikos tei
pateikimą. 

 
Auditoriaus atsakomyb
Mūsų tikslas yra gauti pakankam

planas“ 2017 metų finansinių

 

 

 

ŠVENČIONI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS 
KONTROL ĖS IR AUDITO TARNYBA 

 
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, 

tel. (8 387) 66 373, faks. (8 387) 66 365, el.p. kontrole@svencionys.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188682046

 

direktoriui 

Švenčionys 

AUDITO IŠVADA 
DĖL SAVIVALDYB ĖS ĮMONĖS 

ČIONI Ų PLANAS“ 2017 METŲ FINANSINIO 
 

2018 m. balandžio 12 d. Nr.K11-1 
 
 

 nuomonė dėl Įmonės 2017 metų finansinių ataskaitų 

Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ 2017 met

Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ 2017 met
visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teis

čius šios rinkinio sudarymą. 

Pagrindas nuomonei dėl Įmonės 2017 metų finansinių ataskaitų 
 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautini
č ųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomyb

dinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė“. Esame nepriklausomi nuo 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami m

s atsakomybė  

s vadovas yra atsakingas už efektyvią vidaus kontrolę, į
ų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo

apskaitos standartus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojan

Auditoriaus atsakomybė 
 tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, kad Savivaldyb

ų finansinių ataskaitų rinkinys, kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytas d

ĖS  

čionys,  
tel. (8 387) 66 373, faks. (8 387) 66 365, el.p. kontrole@svencionys.lt  

odas 188682046 

FINANSINIO AUDITO  

ataskaitų rinkinio 

 planas“ 2017 metų finansinių ataskaitų 

 planas“ 2017 metų finansinių ataskaitų 
s parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės 

ataskaitų rinkinio pareikšti 
 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir 

ų atsakomybė pagal šiuos standartus 
ė“. Esame nepriklausomi nuo 

rodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei 

ę, įskaitant finansų valdymą, 
ą pagal Lietuvos Respublikos verslo 

s aktus, reglamentuojančius jo sudarymą ir 

Savivaldybės Įmonės „Švenčionių 
ėra reikšmingai iškraipytas dėl 
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apgaulės ar klaidos bei pateikti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė šiuo 
klausimu. 

Audito išvadą teikiame kartu su audito ataskaita. 

 
 
 
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja Irena Rutkovskienė 
 
 
Kontrolės ir audito tarnybos specialistė Birutė Sabaliauskienė 
 


