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Vadovaudamiesi istatymur, atlikome savivaldybes jmones Sventosios

inrq

uosto

direkcijos 2019 metq finansiniq ataskaitq rinkinio audit4. Auditas atliktas pagal Valstybinio

audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus

ir

tarptautinius aukXdiausiqjq audito

institucijq standartus.

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomone del 2019 rnetrT finansiniq ataskaitq rinkinio, pareiHkiama audito
i5vadoje. Audito apimtis

ir taikyti metodai

iSsamiau apra5yti priede ,,Audito apimtis

ir metodai"

(s psl.).
Ataskaita teikiama savivaldybes imonei Sventosios

jtrq

uosto direkcija. Apie audito

rezultatus informuojami Savivaldybes administracija, Palangos miesto meras

ir

Savivaldybes

tarybos Kontroles komitetas.
PagrirLdiniai faktaj
Sventosios uostas kaip savivaldybes imone veikl4 pradelo 2018 metq lapkridio menesi,

flrg

uostui budinga veikla nebuvo vykdoma.2019 metais pajamos gautos

i!

uosto

turto nuomos2.
Sventosios uoste audituojamu laikotarpiu dirbo 2 darbuotojai.
Sventosios uosto savininko teises

ir

pareigas igyvendina Palangos miesto savivaldybes

administracija. {mones vadovas yra vienasmenis vaidymo organas, kuris atsako uZ imones
fkines veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinimE.
[mones veiklos tikslai

-

teikti kokybi5kas tarptautinius standartus atitinkandias

paslaugas, eksploatuojant Sventosios

junl

uost?, uZtikrinti

vie54sias

jnry uosto funkcionavim4

ir

konkurencingum?, atlikti Lietuvos Respublikos Sventosios jury uosto istafyme numatytas uosto
valdytojo funkcijas, tinkamai eksploatuoti ir pletoti uosto infrastruktur4, gaminti produkcij4 ir

vykdyti kit4 veik14 siekiant tenkinti vieXuosius interesus.

t

Vletos savivaldos istatymo 27 str. I d. r..9d. /D.
2016 m. birZelio 9 d, runo nlromos sutartis (perimta i5 ankstesniq uosto turto savininkq galioja

2

geguZ6s 31d.); 2019 m, birielio 12 d. ttlrto nlromos slrtaftis Nr. 1(galiojo
birZelio 12 d. turto nuomos sutartis Nr. 2 (galiojo iki 2019 m. rugsejo 1 d.).

iki 2O2O m.
iki 2019 m. rugsdjo 1 d.); 2019 m.
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1"'inilrrsinirT iltasltaitr7 rinkinj<l rrertinirlas

Sventosios uosto

20Ig metq finansinitl ataskaitq rinkinio duomenq

rei

ingrl

iSkraipymq nenustateme.

2" Kiti pastebejirrrai
[mones vadovas kartu su imones metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu Palangos

iesto

turi pateikti ataskaitiniq finansiniq mettl imones veiklos a
ru4,
kurioje turi buti nurodyta lmones veiklos strategijos, imones veiklos tikslq igyvend nrmo
savivaldybes administracijai

rczultatai, imones veiklos planai

ir prognozes, gaiimi numatyti esminiai rizikos veiksni

sumaZinimo priemones, imoneje idiegta vidaus kontroles sistema
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Sio audito metu mes nevertinome nurodytos ataskaitos duomenq,

Vyriausio j i sp ecialiste,
1. e, savivaldybes kontrolieriaus pareigas
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Finansinio audito ataskaitos
,,Savivaldybes imones Sventosios
jurq uosto direkcijos finansiniq
ataskaitq rinkinio duomenq
teisingumo vertinimas"
1 priedas

.Autlites u.{}iftl?is
Audito tikslas:

ir nz$od*i

c ivertinti Sventosios uosto 2019 metq finansiniq ataskaitq rlnkinl ir pareikKti
nepriklausom? nuomong, ar jis parodo tikr4 ir teising4 vaizd4, yra parengtas
pagal taikom4 finansines atskaitomybes tvarkE.

Audituotos

*

metq finansines ataskaitos:
balansas, pelno (nuostolig) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyditl ataskaita, pinigq
srautq ataskaita, ai5kinamasis rabtas, parengti pagal 2019 m, gruodZio 31 d.
20 19

cluomenls.

Audjto apimtis nebuvo ribojama.
Auditas atliktas:
u pagal Valstybinio audito reikalavimus,] tarptautinius audjto standartus (TAS)a ir
tarptautinius auk3diausiqjq audito institucijq standartus5;
c siekiant gauti pakankam4 uZtikrinim4, kad savivaldybes turtas valdomas,
naudojamos ir disponuojama juo teisetai.

Audito apimtis ir metodai:
Duomenys apie turt4 (nuosav4
kapitalq ir isipareigo jimus);

u

pajamas

s
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ir

s4naudas
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Reiklmingos audito sritys

Turtas (nuosavas kapitalas ir
isipareigojimai
Pajamos
S?naudos

- II2I3 eurq;
- 19931 eurq;
- 76539 ewq.

paJamei
s4naudr,1;

isipareigojimq.

Siose srityse reik5mingo i5kraipymo rizika nenustatyta.

Kontroles testai nebuvo atliekami, nes reiklmingose

Kontroles testavimas

Sritys,

kuriose

audito srityse ukines operacijos patikrintos 100 proc,
atliktos

pagrindines audito proceduros
(detalus testai ir (ar) analitines
proceduros)
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o Paiamu
'-,*'-^z sritwie rrertinte' neiamr
r*,- '-J PrtPazlnlmas'
irrerfin imas i r su lomrs suslluslrl gautlnq sumll
registravimas (laiku, teisinga verte, esant tinkamiems
pagrindZiamiems dokumentams, tinkamose s4skaitose).

Valstybes kontrolieriaus 2002-02-2I isakymas Nr. V-26,,Dd1 Valstybinio audito relkalavimr,l patvirtinimo".

' Tarptautinds buhalteriq federacijos Tarptautinitl audito ir uZtikrinimo standartq valdybos i5leisti tarptautinlai
audito standartai (Lietuvos audito rfrmtl i5versti i lietuvirl kalb4), prieiga per internetq:
http: / / lar.\t / www/new/page,php? 326.
"
Finansinio audito (1000-1810
TAAIS) standartai, prieiga per
rnrerner?:
http:

//www.vkontrole.ltlpage.aspx?id:

3

50.
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S4naudq ir isipareigojimq srityje vertinta: s4
pripaZinimas ir registravimas (t4 ataskaitini lai
kuri ior buvo patirtos, pagristumas, tikru
uZregistravimas teisinga verte, tinkamose s4skait
su jomis susijusiq lsipareigojimg ir piniginiq
registravimas laiku, teisinga verte, atitink
p

Bendras finansinirl

ataskaitq
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agtindltandiuos e dokumentuo s e nurodytas sumas.

[vertinta:
taikomq apskaitos metodr; tinkamumas

rinkinio vertinimas

ir apskai n1q
vertinimq bei susijusiq vadowybes atsklei mq
pagristumas;

bendras finansiniq ataskaitq pateikimas, struktrr

turinys, iskaitant atskleidimus, ir tai,

ar

ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir i
taip, kad atitiktq VAS reikalavimus.

Teises aktai, kuriems vertinta

*

atitiktis

a

*

Valstybes ir savivaldybiq lmoniq istafymas.
[moniq finansines atskaitomybds lstatymas.
Verslo apskaitos standartai.
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