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ĮŽANGA
Finansinis auditas atliktas Rietavo savivaldyb÷s kontrolieriaus 2009 m. spalio 20 d.
pavedimu Nr. KT-4.
Finansinio audito tikslas – ištirti vidaus kontrol÷s ir apskaitos sistemas, įvertinti
įvykusias ūkines operacijas ir įvykius, susijusius su audituojamojo subjekto biudžeto asignavimų
plano įvykdymu ir išlaidomis nustatytoms funkcijoms atlikti, pareikšti nepriklausomą nuomonę
apie jų parodymą finansin÷se ataskaitose ir turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo

teis÷tumą.
Audituojamas subjektas – Rietavo savivaldyb÷s administracijos Rietavo miesto seniūnija
(toliau – seniūnija), adresas: Laisv÷s a. 3 Rietavas. Audituojamo subjekto kodas – 188665310,
seniūnijos steig÷jas – Rietavo savivaldyb÷s taryba.
Audituojamuoju laikotarpiu seniūnijai vadovavo seniūnas Jurgis Baltrimas, dirbantis nuo
2003 m. rugs÷jo 25 d. Vyriausiąja buhaltere dirbo Antanina Vainorien÷, dirbanti nuo 2005 m.
gruodžio 1 d. Seniūnas ir vyr. buhalter÷ yra atsakingi už audituotų ataskaitų sudarymą ir finansin÷s
atskaitomyb÷s teisingumą.
Ši ataskaita:
– yra sud÷tin÷ išvadų, teikiamų Rietavo savivaldyb÷s tarybai d÷l metin÷s biudžeto
įvykdymo ataskaitos ir ataskaitos apie savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą, dalis;
– pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma nuomon÷
apie 2009 metų finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, biudžeto l÷šų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teis÷tumą ir jų naudojimą

įstatymų

Valstybinio audito nustatyta tvarka pareiškiama Audito išvadoje.

nustatytiems

tikslams

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais ir kitais teis÷s aktais, reglamentuojančiais
biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą,

audituotos šios 2009-12-31

ataskaitos ir apyskaitos:
•

Išlaidų sąmatų vykdymo balansas ( forma Nr.1) ir jo priedai

•

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (forma Nr. 2)

•

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apyskaita (forma Nr. 3) ir jos

•

Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto apyskaita (forma Nr. 4) ir jos priedas

•

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (forma Nr. 6) ir jos priedas

•

Biudžeto išlaidų plano valstybin÷ms funkcijoms (perduotoms savivaldyb÷ms)

priedas

vykdyti ataskaita (forma Nr. B-14)
•

Biudžeto išlaidų plano valstybin÷ms funkcijoms (perduotoms savivaldyb÷ms)

vykdyti įvykdymo ataskaita (forma Nr. B-15)
Remiantis informacija, surinkta apie seniūnijos veiklos ypatumus, išlaidų nustatytoms
funkcijoms vykdyti rodmenis ir šių

išlaidų apskaitos tvarką, vidaus kontrolę, buvo įvertinti

įgimtos ir kontrol÷s rizikos lygiai, ir atliktos procedūros audito rizikai sumažinti. Vidaus kontrol÷s
vertinimo etape seniūnijoje buvo įvertintos vadovyb÷s numatytos kontrol÷s procedūros rizikai
sumažinti ir valdyti. Buvo nustatytos audito sritys (pinigai banke ir kasoje, atsiskaitymai (gautinos
ir mok÷tinos sumos), ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, atsargos ir darbo užmokestis). Toliau buvo
vertinama atskirų audito sričių vidaus kontrol÷, nustatomas įgimtos ir kontrol÷s rizikos lygis,
atliktos savarankiškos audito procedūros.
Seniūnijos turtas (aktyvas):
1. 2009-01-01 – 12438,5 tūkst. Lt, iš jų: 12346,0 tūkst. Lt – ilgalaikis materialusis ir
nematerialusis turtas, 6,7 tūkst. Lt – atsargos, 61,0 tūkst. Lt – trumpalaikis materialusis turtas, 4,2
tūkst. Lt – pinigin÷s l÷šos, 7,6 tūkst. 17,0 Lt – gautinos l÷šos ir 3,6 tūkst. Lt – išlaidos.
2. 2009-12-01– 14061,4 tūkst. Lt, iš jų: 13900,0 Lt – ilgalaikis materialus ir nematerialus
turtas, 1,3 tūkst. Lt – atsargos, 64,7 tūkst. Lt – trumpalaikis materialus turtas, 7,2 tūkst. Lt –
pinigin÷s l÷šos, 18,0 tūkst. Lt – gautinos l÷šos ir 70,2 tūkst. Lt – išlaidos.
2009-01-01 kreditinis įsiskolinimas buvo 7,8 tūkst. Lt, o 2009-12-31 seniūnijos skola gerokai
padid÷jo ir buvo 71,0 tūkst. Lt. Iš jų daugiausia atsiskaitymui su debitoriais ir kreditoriais - 52,3
tūkst. Lt.
2009 metais seniūnija vykd÷ keturias programas: sveikatos, socialin÷s paramos ir paslaugų
įgyvendinimo, Savivaldyb÷s veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo,
darbo rinkos rengimo politikos ir įgyvendinimo bei aplinkos apsaugos r÷mimo.

2009 m. patikslinti asignavimai ir asignavimų planas – iki 501,3 tūkst. Lt.

Faktiškai

seniūnija gavo 406,4 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, padaryta: kasinių išlaidų – 406,4 tūkst. Lt,
faktinių išlaidų – 470,1 tūkst. Lt arba 63,7 tūkst. Lt daugiau negu kasinių.

PASTEBöJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. D÷l turto apskaitos, valdymo ir naudojimo teis÷tumo
1.1 Neteisingai pritaikius nusid÷v÷jimo normatyvus pagal Ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo
(amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 1993 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. 21-7-3294, bei nesivadovaujant Rietavo savivaldyb÷s tarybos 2004 m. vasario 12 d.
sprendimu Nr. T1-28 „D÷l ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo skaičiavimo Rietavo savivaldybei
pavaldžiose biudžetin÷se įstaigose“, buvo neteisingai skaičiuojamas nusid÷v÷jimas (amortizacija) :
Pastatams –23819,0 Lt;
Statiniams – 7822,0 Lt;
Mašinoms ir įrengimams – 1639,26 Lt;
Kompiuteriams – 1442,0 Lt;
Transporto priemon÷ms – 1214,0 Lt.
Iš viso – 35936,26 Lt.
1.2 Neteisingai apskaityti Rietavo miesto S. N÷ries gatv÷s rekonstrukcijos darbai. Pagal
nekilnojamo turto registro duomenis ir atliktų ir perduotų seniūnijai darbų sąmatas matyti, kad S.
N÷ries gatv÷s vert÷ susideda iš trijų ilgalaikio turto vienetų: vandentiekio tinklų, nutekamųjų
tinklų fekalin÷s kanalizacijos ir lietaus kanalizacijos. 2008 m. nutekamųjų tinklų fekalin÷
kanalizacija (balansin÷ vert÷ - 542226 Lt) buvo perduota UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, o
vandentiekio tinklai ir lietaus kanalizacija apskaitoje užpajamuoti kaip vienas ilgalaikio turto
vienetas. Audito metu nebuvo galima patvirtinti, ar šio turto atskiros dalys užpajamuotos teisinga
verte, nes pagal seniūnijos turimus turto perdavimo dokumentus į S. N÷ries gatv÷s vertę įtrauktos
kito objekto – Rietavo miesto gatvių apšvietimo remonto – išlaidos (iš viso darbų už 49,9 tūkst.
Lt) bei tilto per Jūros upę taisymo darbų technin÷ priežiūra ir laboratoriniai tyrimai.
1.3 Kai kurių seniūnijos apskaitoje esančių ilgalaikio turto vienetų teisin÷s registracijos
duomenys, esantys nekilnojamo turto registre, skiriasi nuo seniūnijos apskaitos duomenų:
neatitinka objektų pavadinimai, n÷ra kitų rekvizitų ir papildomos informacijos. (pvz., apskaitoje
nurodytos tik gatv÷s pavadinimas ir balansin÷ vert÷).
1.4 Rietavo savivaldyb÷s administracija 2009 m. po rekonstrukcijos perdav÷ seniūnijai
gyvenamąjį namą Palangos g. 26, Rietave. Pagal Nekilnojamo turto registro duomenis šiam
pastatui yra suformuotas ir pagal panaudos sutartį Nr. V2-DN/2008-0041 perduotas 0,2881 ha
žem÷s sklypas. Šis sklypas neužpajamuotas nei seniūnijos, nei Rietavo savivaldyb÷s
administracijos užbalansin÷je sąskaitoje.

2. D÷l metin÷s atskaitomyb÷s sudarymo teisingumo
2.1 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 12 eilut÷je
„Šildymas“ ir 22 eilut÷je „Vandentiekis ir kanalizacija“ nesuplanuoti asignavimai, o patirtos
išlaidos nurašomos 29 eilut÷je

„Kitos paslaugos“ tod÷l 12 ir 22 eilut÷se išlaidos neteis÷tai

sumažintos, o 29 eilut÷je neteis÷tai padidintos.
2.2 Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių (LR finansų ministro 2001 m. kovo
16 d. įsakymas Nr. 70) X dalies nuostatos, reglamentuojančios finansavimo apskaitą, pagrįstą
dvejybinio įrašo samprata, numato, kad finansavimo iš biudžeto sąskaitos likutį ataskaitinių metų
pabaigoje sudaro nenurašytų atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir kitos sumos. Seniūnijos Išlaidų
sąmatų vykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. balanso stulpelio „Likutis ataskaitinių metų pabaigoje“
finansavimas iš biudžeto (49 +50 eilut÷s) nurodyti 4,6 tūkst.Lt, o nenurašytų atsargų (9 eilut÷),
atsiskaitymo su kitais debitoriais ir kreditoriais (38 eilut÷) ir kitų l÷šų (18 eilut÷)nurodyta 26,5
tūkst. Lt.
Įvertinus balansinių sąskaitų, susijusių su finansavimu iš biudžeto sąskaita ir likučius metų
pabaigai galima teigti, kad nurodytų sąskaitų dvejybinis įrašas buvo taikomas ne pagal apskaitos
principus ir taisykles, nes metin÷je atskaitomyb÷je finansavimo iš biudžeto likutis yra mažesnis
21,7 tūkst. Lt.
Pagal min÷tų apskaitos taisyklių 267 punkto nuostatas, nenurašytų faktinių išlaidų likutį
ataskaitinių metų pabaigoje sudaro įsiskolinimai kreditoriams, nepanaudotos atsargos ir kitos
nenurašytos sumos.
Seniūnijos Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. balanso stulpelio „Likutis
metų pradžioje“ išlaidos iš biudžeto (41 eilut÷) sudaro 3,6 tūkst. Lt, o kreditorinis įsiskolinimas
(73 eilut÷) – 7,8 tūkst. Lt. Skirtumas – 3,6 tūkst. Lt. Šių likučių sumų skirtumas „Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje“ n÷ra reikšmingas.
3. D÷l metin÷s inventorizacijos
3.1

Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „D÷l inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ,
4 punkto nuostatomis, biudžetin÷s įstaigos privalo inventorizuoti vertybinius popierius, nebaigtos
statybos darbus, skolas (mok÷tinas ir gautinas), įsipareigojimus – ne anksčiau kaip ataskaitinių
metų lapkričio 30 dieną; vadovaujantis 60 punkto nuostatomis, kasmet turi suderinti tarpusavio
skolų sumas ir įforminti tai suderinimo aktu.
Seniūnijoje atliekama debitorinio kreditorinio įsiskolinimo inventorizacija, bet ne su visais
debitoriais ir kreditoriais yra skolų suderinimo aktai.
4. Pažanga šalinant nustatytus trūkumus
Apie audito metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus Rietavo miesto seniūnija buvo
informuota 2009 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 25. Vykdydama teiktas rekomendacijas, seniūnija
ištais÷ daugumą klaidų, kurios tur÷jo įtakos finansinių ataskaitų teisingumui:

- skaičiuojamas gyvenamojo namo Palangos g. 26 Rietave, nusid÷v÷jimas;
- peržiūr÷ti ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimo normatyvai ir patikslintos
nusid÷v÷jimo sumos;
- apskaitoje turtas sugrupuotas su jam priklausančiais priklausiniais;
- sutvarkyti ilgalaikio materialiojo turto apyvartos bei nusid÷v÷jimo žiniaraščiai;
- standartizuoti buhalterin÷s apskaitos dokumentai.
5. Rekomendacijos
5.1 Apskaitant ilgalaikį materialųjį turtą, vadovautis teis÷s aktų nustatyta tvarka.
5.2 Apskaičiuojant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusid÷v÷jimą, vadovautis
Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1993
m. gruodžio 17 d. Nr. 21-7-3294 patvirtintais Ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo (amortizacijos)
minimaliais ir maksimaliais ekonominiais normatyvais bei Rietavo savivaldyb÷s tarybos 2004 m.
vasario 12 d. sprendimu Nr. T1-28.
5.3 Kiekvienais metais inventorizuoti skolas ir su visais debitoriais – kreditoriais surašyti
skolų suderinimo aktus.
5.4 Finansavimo bei išlaidų apskaitą tvarkyti vadovaujantis biudžetinių

įstaigų

buhalterin÷s apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo
16 d. įsakymu Nr70 „D÷l biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių patvirtinimo“
nuostatomis.
5.5 Nustatyti papildomas vidaus kontrol÷s procedūras,

kurios užtikrintų

teis÷s aktų

laikymąsi ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų ir atsiskaitymų apskaitos srityse.
5.6 Įdiegti kontrol÷s procedūras, kad audito metu raštu nurodytos klaidos ir neatitikimai,
pasteb÷jimai, išsakyti audito metu žodžiu, nesikartotų ateityje.

Apie rekomendacijų įgyvendinimą iki 2010 metų liepos 1 d. prašome informuoti
Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybą bei LR Vyriausyb÷s atstovą Telšių apskrityje A. Čepį.
Ataskaita surašyta 3 egzemplioriais: Rietavo miesto seniūnijai, Rietavo savivaldyb÷s
merui, ir Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybai.

Savivaldyb÷s kontrolier÷

Janina Gedmintien÷

Susipažinau:
Rietavo miesto seniūnas

Jurgis Baltrimas

Rietavo miesto seniūnijos vyr. buhalter÷

Antanina Vainorien÷

