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ViI

Siautiq reabilitacijos centras dalininkui

NuomonC
Mes atlikome Vil Siauliq reabilitacijos centras (toliau - lstaiga) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2019 m.
gruodzio 3l dienos finansinds brlkles ataskaita ir t4 dien4 pasibaigusig metq veiklos rezultatq ataskaita,
pinigq slautq ataskaita, grynojo turto pokydiq ataskaita, aiskinamasis rastas, iskaitant reikimingq apskaitos
metodrl santraukq, audit4.
Miisq nuomone, pridetos finansines ataskaitos, visais reikSmingais atZvilgiais teisingai pateikia Istaigos
2019 m. gruodZio 3l d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus ir
pinigq srautus pagal Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybds standartus.

Pagrindas nuomonei pareikiti

Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Miisq atsakomybe pagal Siuos
standartus issamiai apibidi[ta Sios iSvados sky uje,,Auditodaus atsakomybe uz finansiniq ataskaitu
audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Istaigos pagal Tarptautiniq buhaltedq etikos standafil valdybos
iSleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito
istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitq etikos
reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad miisq
surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami m[sq nuomonei pagristi.

Kita informacija
Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta Istaigos veiklos ataskaitoje, tadiau

ji

neapima finansiniq
jas,
Vadovybe yra atsakinga uZ kitos informacijos pateikim4.
ataskaitq ir miisq auditoriaus iSvados apie

Milsq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos infomacijos ir mes nepateikiame jokios formos
uZtikinimo iSvados apiejq, iSskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, mlsq atsakomybe yra perskaityti kitq informacijq ir apsvarstyti, ar yra
reikSmingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba mtsq Zinioms, pagristoms
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikSmingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime
reikSmingq kitos informacijos iikaipym4, mes turime atskleisti Si fakt4. Mes neturime su tuo susijusiq
pastebdjimq,

Mes taip pat privalome ivertinti, ar lstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansine infomacta atitinka tq
padiq finansiniq metq frnansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo pareogta laikantis taikomq teisinit+
reikalavimq. M[sq nuomone, pagrista finansiniq ataskaitq audito metu atliktu darbu, visais reik5mingais
atzvilgiais:

.
o

lstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq
finansiniq ataskaitq duomenis; ir
lstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viesqjq istaigq istarymo reikalavimq.

VadorTbes

ir

uU

valdymq atsakingrl asmenq atsakomybd ul finansines ataskaitas

Vadorybe yra atsakinga uZ finansiniq ataskaiq parengimq ir teisirg4 pateikimq pagal VieSojo sektoriaus
apskaitos ir finansin6s atskaitomybes standartus, ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovlbes nuomone, yra
bltina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.
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Rengdama finansines ataskaitas vadorybe privalo ivertinti lstaigos gebdjimq tgsti veikl4 ir atskleisti (iei
bitim) dalyL-us, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, iSskyrus
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Istaig4 ar nutraukti veiklq arba netud kitq realiq altematyq,
tik taip pasielgti.
UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo

priZiireti Istaigos finansiniq ataskaitq rengimo procesq

Auditoriaus atsakomyb0 ui linansiniq ataskaitq audit4

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uztikinimq de1 to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reiksmingai
i5kraipytos del apgaulds ar klaidos, ir iSleisti auditodaus iSvadq, kurioje pateikiama mlsrl nuomone.
Pakankamas uZtikinimas - tai auksto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikimingq iSkraipym4, jeigu
jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai, kurie gali atsirasti ddl
apgaul6s ar klaidos, laikomi reikdmingais, jeigu galima pagrlstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali
tureti didelds itakos vartotojrl ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansin6mis
ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu

p

ememe profesinius sprendimus

ir laikemes profesinio

skepticizmo principo. Mes taip pat;

.

Nustateme ir lvertinome finansiniq ataskaittl rcikSmingo iSkaipymo del apgaulds arba klaidq rizikq,
suplanavome ir atlikome procedtuas kaip atsak4 i toki4 rizik4 ir surinkome pakankamq tinkamq audito
irodymq miisq nuomonei pagristi. Reiksmingo iskraipymo dil apgaules neaptikimo rizika yra didesne
nei reikimingo iikraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali bfiti sukdiavimas,
klastojimas, tyainis praleidimas, klaidingas ai3kinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

.

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galdtume suplanuoti konkreiiomis aplinkybemis
tinl€mas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareikiti nuomong apie Istaigos vidaus kontrolEs

veiksmingum4.

.
.

.

Ivertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei sujais
susijusiq atskleidimq pagr!stumq.
Padartme isvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos pdncipo tinkamumo ir d€l to, ar, remiantis
surinktais irodymais, egzistuoja su irykiais ar s4lygomis susijgs reikimingas neapibreitumas, del kurio
gali kilti reik3mingq abejoniq d6l Istaigos gebdjimo tQsti veikl4. Jeigu padarome iSvadq, kad toks
reikimingas neapibreitumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalome atkeipti demesi isusijusius
atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modilikuoti savo
nuomong. Miisrl i5vados pagristos audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus isvados datos.
Tadiau, blsimi irykiai ar sqlygos gali lemti, kad lstaiga negales toliau tgsti savo veiklos.

Ivertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, struktiir4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktll teisingo pateikimo
koncepcijq.
apimli ir
Mes, be visq kitq dalykrl, privalome informuoti uZ valdymq atsakingus asmenis
s, kuriuos
atlikimo laik4 bei reikimingus audito pastebejimus, iskaitant svarbiusl vidaus kontroles
nustateme audito metu.
Auditord
2020 m, kovo 20 d
Utena
Auditoriaus paZym.jimo Nr. 000519

.

Laima

UAB "Audit&Accounting"
Audito imones pazymejimo Nr.001378

UAB ,,Audii&Accounting" Im.k.302466537, J. Basanavidiaus g. 74, Utena, te1.867070322 info@audac.lt

AUDITO ATASKAITA

Audito ataskaita apie

vII

Siaulig reabilitacijos centras 2019 m. finansines .ttskaitas

AUDITO ATASKAITA

VIJ Siauliu reabilitacijos centras Vadovybei ir Siauliq miesto saviYaldybbs administraciisi

TURINYS

I. IZANGINE DALIS
II. AUDITO APIMTIS
III, AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS
IV. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKA
V. AUDTTORIAUS ISVADOS MODIFIKAVIMO PRIEZAS'IV APRASYMAS
VI, FINANSINES ATASKAITOS IR PASIOLYMAI JU TOBULINIMUI

VII, VIDAUS KONTROLE

VIII,

PASTEBEJIMAI DEL SPECIFINIU REIKALAVIMU, NUSTATYTU ATSKIRUOSE

TEISES AKTUOSE, LAIKYMOSI

IX,

KItI

ISTAIGOS VALDYMUI SVARBUS DALYKAI

X. KITI FINANSINIU ATASKAITU AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

UAB ,,Audit&Accounting" lm.k.l02466537, J. Basanavidiaus g. 74, Urena, tel.867070322 info@audac.lI

Audito ataskaita apie

Vil

Siautiq rcabilitxcijos centras 2019

t

1i13l"tl"t

"t':I"ij"'

AUDITO ATASKAITA
Apie VII Siauliq reabilitacijos centras
2019 METU FINANSINES ATASKAITAS

I,

IZANGINT DALIS

Mes atlikome V3l Siauliq reabilitacijos centras (toliau lstaiga) 2019 m gruodZio 31 d'
finansiniq ataskaitq, parengtf pagal Vie3ojo sektoriaus apskaitos ir finansinds atskaitomybes
standartus, auditq.

T.

AUDITO APIMTIS

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reiksmingi dalykai, kuriuos pastebejome audito metu, ir
aptariami audito metu nustatyti Istaigos valdymui ar pdeziflrai svarbiis dalykai Planuojant ir
ailiekant finansiniq ataskaitq audii4 n-ra siekiama nustatyti visus Istaigos valdymui ar prieZilrai
svarbius dalykus, todel audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai'

I.

AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Si audito ataskaita skiriama isskirtinai lstaigos Vadovybei ir Siauliq miesto savivaldybes
administmcijos naudojimui ir negali buti naudojama kitiems likslams Si ataskaita negali bfiti
pateiktajokiai trediai ialiai be iSankstinio raSytinio UAB "Audit&Accounting" sutikimo, iSskyrus
Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus'

Iv.

AUDITO ATLIKIMO METODIKA' APIMTIS IR LAIKAS

Audituojamo metinio fi nansiniq ataskaitq rinkinio sudetis:
Finansines b[klds ataskaita pagal 2019 m. gruodZio 31 d. duomenis;
Veiklos rezultatq ataskaita pagal 2019 m. gruodzio 31 d. duomenis;
Pinigq srautq ataskaita pagal 2019 m. gruodZio 31 d. duomenis;
Grynojo turto pokydiq ataskaita pagal 2019 m gruodZio31d duomenis;
2019 m. finansiniq ataskaitU aiikinamasis rastas;
2019 m. veiklos ataskaita.
Metines finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis VieSojo sektoriaus apskaitos ir
fi nansines atskaitomybes standartais.
Auditas atliktas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Iaikantis Buhalte o
profesionalo etikos kodekso nuostafll, auditoriq profesinemis Ziniomis ir patirtimi, bei Auditoriaus

'
'
'
'
'
.

savarankiSkai pasirinktomis audito atlikimo Foceduromis.

2019 m. vasario mdn. 19 d. audito paslaug.l pirkimo sutartyje Nr. 1902/1'lRC'^r'P2019-14
pasirasytoje tarp VSI Siaulir-l reabilitacijos centras ir UAB ,,Audit&Accounting", audito apimties
apribojimq nebuvo.
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Siauliq reabilitaciios centras 2019 m' finansines at'skaitas

AUDITORIAUSISVADOSMODIFIKAVIMOPRIEZASCIUAPRASYMAS

isvadoje
Remdamiesi mlsq atliktu auditu,2020 m kovo men. 20 d nepriklausomo auditoriaus
nareiSkeme besalycine nuomong.
epi.,l". iptidojimq, kurie atskimi arba kartu b[trl apribojQ audito aus darbo apimti' taip
atlikti' jei
put i.f"riu",:". upi" galimus finansiniq ataskaitq pataisymus, kuriuos galbiit b[tq tekg
tokiq apribojimq b[tt] buvg, nebuvo.
"
Nesutu.i*q iu audituojamos lstaigos Vadorrybe, kurie atskirai arba kartu blttl
reikSmingi finansinems ataskaitoms ar turetq itakos audito aus isvadai, nebuvo'
Audituo;umos lstaigos veiklos tgstinumo prielaidos tinkamos ir informacijos apie
arba
reikSmingus n"apibreZtu.u", suii.iusius su nustatytais irykiais ar s4lygomis, .kurie atskirai
veikl4,
nebuvo
gebejimo
t9sti
kartu galltq teltidideliq abejoniq ddl audituojamos Istaigos

"--

-

VI.

FINANSINIiS ATASKAITOS IR PASIOLYMAI JU TOBULINIMUI

sekto aus apskaitos ir
Istaigos finansines ataskaitos sudarytos ir pateiktos pagal VieSojo
filansines atskaitomybes standafius.
Rekomenduojame vadovaujantis 18 VSAFAS nuostatomis, istaigoje skaidiuoti- ir
registruoti atidejinius senatves pensinio amZiaus sulaukusiems darbuotojams, kadangi ismokos
aylis darUuotojarns priklauso nuo iStamauto laiko irjo gaunamo darbo uZmokesdio dydZio'
' Rekomenduojame atlikti 2018 m, geguzes li d. panaudos sutarties Nr' 52-565 pakeitimus
Pramones g. 15 A, Siauliai
del atlikto pastato es;inio pagerinimo
^
Rekomenduojame, kiekvienais metais, pries pradedant rengti finansines ataskaitas,
perzilreti Istaigos apskaitos politikq, ivertinti ar pasikeitQ Viesojo. sektoriaus apskaitos ir
hnansin6s atskaltomyids standartai ar kiti lstaigai aktualiis teises aktai ir ar neatsirado biitinybes
keisti ar patikslinti apskaitos politikq.

VII.

VIDAUS KONTROLE

Mes, atlikdami rizikos vednim4, atsizvelgeme i vidaus kontrolE, kuri yra svarbi lstaigos
parengti
finansiniq ataskaitq rinkinio parengimui ir teisingam jrl pateikimui tam, kad galetume
apie
pareik3ti
nuomong
io*i" uptint vUe-i. tinkamas auditJ proceduas, bet ne tam, kad galetume
vidaus konholes efektyvumq.
Istaigos
' tiz .,iduu.
kontroles sistemos efektyvum4, klaidq ir apgaules i5ai3kinimq atsakinga Istaigos
vadorybd. Vadovybes gebdjimas tinkamai organizuoti Istaigos veikl4,.sukuria vidaus kontroles
sistemi, padeda uZtikinti jos efektyvumq, maZina rizik4 del galimq klaidq lstaigoje naudojamos
informacinds sistemos yra pakankamos ir pritaikytos Istaigos veiklai.
Buhaltedne apskaiia organizuota ir lvarkoma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiq
teises aktq reikalavimq
pasiralyti pareiginiai nuostatai'
lstaigoje yra patvirtintos darbo tvarkos taisykles' darbuotojq
Audito atlikimo metu nenustateme reiksmingos rizikos ir neapibrdZtumq, kurie galettl daryti
poveikl finansindms ataskaitoms.

VIII.

PASTEBIJIMAI DTL SPECITINIUREIKALAVIMV'NUSTATYTU
ATSKIRUOSE TEISES AKTUOSE' LAIKYMOSI

[aS ,3udit&A""*nting"
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Audito metu nepastebejome atvejq, kad bttq nesilaikoma specifiniq reikalavimq, nustatytq
atskiruose t€ises aktuose, reglamentuojandiq {staigos veiklq.

IX.

KITI ISTAIGOS VALDYMUI SVARBUS DALYKAI

Mes nepastebejome kitq Istaigos valdymui svarbiq dalykq ar Lietuvos Respublikos teises aktq
nesilaikymo, kuriuos rykdytq Istaigos vadolybe.

X.

KITI FINANSINIV ATASKAITU AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI
DALYKAI

Papildomq reikalavimq, numatytq audito sutarties objektui, nebuvoz'

Auditore
2020 m. kovo 20 d.
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