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ĮŽANGA
Finansinis auditas atliktas vadovaujantis Savivaldybės kontrolierės Janinos Gedmintienės
2013 m. gegužės 15 d. pavedimu Nr. KT-3.
Audito tikslas - Savivaldybės administracijoje įvertinti vidaus kontrolę turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo srityje ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto tikrumo ir
teisingumo.
Audituojamas subjektas – Rietavo savivaldybės administracija. Kodas 188747184.
Adresas - Laisvės a. 3, Rietavas.
Audito objektas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita (toliau – turto ataskaita) pagal 2012 metų
gruodžio 31 d. duomenis.
Audituojamas laikotarpis – 2012 metai.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo Vytautas Dičiūnas, Teisės
ir finansų skyriui – Andrej Pavlovskij.
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės biudžeto
asignavimų ir kitų piniginių išteklių administravimą, Savivaldybės biudžeto vykdymo
organizavimą, jos ūkinę ir finansinę veiklą, turto administravimą ir įstatymų nustatyta tvarka
atsako už valstybės institucijų Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų naudojimą.
Savivaldybės asignavimų valdytojai yra atsakingi už Savivaldybės biudžeto lėšų ir jiems
perduoto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų
nustatytiems tikslams.
Už turto ataskaitos nefinansinės dalies sudarymą atsakinga Teisės ir finansų skyriaus
vyresnioji specialistė Vanda Galdikienė, dirbanti nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. (nefinansinio turto
dalis, pareigybės aprašymas 2008-09-02 įsakymas Nr. AV-454) ir vyresnioji specialistė Zita
Beržonskienė pagal 2009 m. vasario 2 d. patvirtintą pareigybės aprašymą (finansinio turto dalis,
pareigybės aprašymas, 2009-02-02 įsak. Nr. AV-61).
Turto ataskaitą Savivaldybės administracija rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinta ar Savivaldybėje visais reikšmingais atžvilgiais Savivaldybės ir
valstybės turtas buvo valdomas, naudojamas ir disponuojama juo taip, kaip numato tai
reglamentuojantys teisės aktai.
Atliekant auditą buvo laikomasi prielaidos, kad audituojamos ataskaitos sudarytos pagal
įstaigų pateiktų finansinės būklės ataskaitų duomenis, kad šie duomenys yra teisingi ir atitinka
tikrą turto būklę.
Auditas buvo atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Audito ataskaitoje dėl
Rietavo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės
turto ataskaitos pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė
šią Ataskaitą pateikiama audito išvadoje.
Audito metu buvo ištirta vidaus kontrolės aplinka, vertinta jos būklė aukščiausiojo lygio
valdymo grandyje. Įvertintos vadovybės numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti
ir valdyti.
Atliekant auditą buvo vadovaujamasi pateiktais dokumentais, informaciniais šaltiniais,
kuriuos pateikė Savivaldybės administracijos Buhalterija, Teisės ir finansų skyrius, biudžetinės
įstaigos.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis – 0,5 proc., nefinansiniam turtui – 303,9
tūkst. Lt, finansinio turto ir įsipareigojimų turto balansinei vertei – 37,9 tūkst. Lt, o įsipareigojimų
balansinei vertei - 47,5 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtina klaidų
suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad ataskaita
visais reikšmingais atžvilgiais yra teisinga.
Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita yra rengiama Savivaldybės metinių finansinių
ataskaitų pagrindu. Kadangi Savivaldybės finansinės būklės ataskaitoje nustatyta daug klaidų, ši
turto Ataskaita sudaryta tik biudžetinių įstaigų audituotų duomenų pagrindu.
Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau - CVAT) atliktu darbu
naudojausi vertindama šios turto ataskaitos duomenų teisingumą.

CVAT atliko auditą

„Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto
2012 metų ataskaitos duomenų teisingumo vertinimas“ ir Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybai pateikė duomenis, kad turto ataskaitos nefinansinio turto dalyje reikšmingų neatitikimų
nenustatė. Finansinio turto ir įsipareigojimų dalies CVAT nevertino, nes Teisės ir finansų skyriaus
vyresnioji specialistė Zita Beržonskienė laiku nepateikė duomenų.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Savivaldybės ir valstybės turto ataskaita
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr.
380, į turto ataskaitą turi būti įtrauktas visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir
visi Savivaldybės įsipareigojimai, kitiems juridiniams asmenims patikėjimo teise perduotas
Savivaldybės turtas ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas.
Savivaldybės biudžetinės įstaigos, išteklių fondai, Savivaldybės įmonės ir kiti juridiniai
asmenys teikia Savivaldybės administracijai informaciją, reikalingą turto ataskaitai parengti,
Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.
Savivaldybės administracija parengtą turto ataskaitą kiekvienais metais teikia Savivaldybės
kontrolieriui (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) su Savivaldybės kontrolieriumi
(Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) suderintais terminais ir iki liepos 1 dienos teikia
Savivaldybės tarybai.
Pastebėjimas. Rietavo savivaldybės administracija nesudarė tvarkos reikalingos turto
ataskaitai parengti, nenustatė terminų ir nesuderino jų su Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba.
1.1. Nefinansinis turtas
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto balansinė vertė ataskaitinių
metų pabaigoje buvo 60778354,49 Lt, iš jų: ilgalaikis materialusis turtas – 57499345,32 Lt,
ilgalaikis nematerialusis turtas 2324879,29 Lt, atsargos – 954129,88 Lt.
1 pav. Savivaldybei priklausančio materialaus turto struktūra

2011 metų ataskaitinį laikotarpį palyginus su

2012 metų ataskaitiniu laikotarpiu,

Savivaldybės materialiojo ilgalaikio turto vertė padidėjo 8549,0 tūkst. Lt, nematerialiojo turto –
1233,0 tūkst. Lt.
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės nefinansinio turto balansinė vertė
ataskaitinių metų pabaigoje buvo 12863717,65 Lt, iš jų: ilgalaikis materialusis turtas –
12863292,69 Lt, ilgalaikis nematerialusis turtas – 424,96 Lt, atsargų neturėjo.
2 pav. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto struktūra litais

2011 metų ataskaitinį laikotarpį palyginus su 2012 metų ataskaitiniu laikotarpiu, valstybės
materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 723,3 tūkst. Lt.

Turto ataskaitoje pateikti duomenys apie ilgalaikį materialųjį turtą sutampa su biudžetinių
įstaigų pateiktais duomenimis.

1.1.1. Nebaigtos statybos apskaita
Nebaigtos statybos balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje buvo 12106800,18 Lt.
Pagal finansinių ataskaitų duomenis per 2012 metus nebaigta statyba padidėjo 5817930,94
Lt, iš jų: esminio pagerinimo darbai 7 objektuose, kurių vertė – 3672461,89 Lt, ir 2 nebaigtos
statybos objektai, kurių vertė – 8434338,29 tūkst. Lt
Atrankos būdu patikrinus priėmimo eksploatuoti aktus ir buhalterinės apskaitos duomenis,
neatitikimų nenustatyta.

1.2. Finansinis turtas ir įsipareigojimai

Finansinį turtą ir įsipareigojimus sudaro turimi grynieji pinigai, paskolos, prekybos
skolos ir avansai, Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės fondų ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų
tarpusavio įsipareigojimai, akcijos ir kitas kapitalas.

1.2.1. Pinigai kasoje, bankų sąskaitose
Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 312960,97 Lt, metų pabaigoje – 469799,21
Lt bankų sąskaitose. Kasoje pinigų nebuvo.
Duomenys, pateikti Savivaldybės turto ataskaitoje, atitinka asignavimų valdytojų pateiktus
duomenis, klaidų ir neatitikimų nenustatyta.

1.2.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai

Savivaldybės finansinio turto (valdomų akcijų ir savininko kapitalo) apskaitą
tvarko Savivaldybės administracijos buhalterija.
Pagal investicijų į nuosavybės vertybinius popierius aprašą, 2012 metų pradžioje
Savivaldybė nuosavybės vertybinių popierių turėjo už 4917503,3 Lt, metų pabaigoje – 3863236,3
Lt. Dėl kontroliuojamų įmonių ataskaitiniais metais patirto nuostolio, nuosavybės vertybinių
popierių sumažėjo 1054266,7 Lt šiose įmonėse:
► UAB „ Rietavo komunalinis ūkis“ - 901,8 tūkst. Lt.
► UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ - 96,6 tūkst. Lt.
► VšĮ „Rietavo žirgynas“ – 55,9 tūkst. Lt.
3 pav. Savivaldybės nuosavybės vertybiniai popieriai įmonėse

1.2.3. Finansinis turtas ir įsipareigojimai
Savivaldybės turto 2012 m. ataskaitoje nurodyta:
- Turto balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje – 8253270,79 Lt,
ataskaitinių metų pabaigoje – 7590534,39 Lt;
- Įsipareigojimų balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje – 7079517,77 Lt,
ataskaitinių metų pabaigoje – 9492461,96 Lt
Audito metu reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatyta.
2. Vidaus kontrolės sistemos vertinimas

Atlikus audito procedūras nustatyta, kad Savivaldybėje vidaus kontrolės sistema valstybės
ir Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje sukurta taip, kad užtikrintų
pagrindinius jai keliamus tikslus; pagrindinės vidaus kontrolės procedūros sukurtos atsižvelgiant į
vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą, turto apsaugos būklę ir kitus
vidaus kontrolės kriterijus.
Audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ilgalaikio finansinio turto apskaitymų ir
duomenų suderinimo srityje rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose srityse veikia patikimai,
todėl ji vertinama kaip patenkinama.

3. Rekomendacijos
1. Stiprinti vidaus kontrolės procedūras, kad Savivaldybės turto ataskaitų
duomenys būtų teisingi ir suderinti su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų
patvirtintų (audituotų - jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas pagal
įstatymus yra privalomas ar yra numatytas įstatuose) metinių finansinių ataskaitų rinkinio
duomenimis.
2. Peržiūrėjus patvirtintas taisykles ir aprašus, susijusius su ataskaitų apie valstybei
ar Savivaldybei nuosavybės teise

rengimu ir Savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir

disponavimu patikėjimo teise, patikslinti kai kuriuos punktus dėl pasikeitusių teisės aktų nuostatų
ir Savivaldybės vidaus norminių dokumentų.
Apie nustatytų klaidų šalinimą ir rekomendacijų įgyvendinimą prašome Savivaldybės
administracijos direktoriaus iki 2013-09-01 raštu informuoti Kontrolės ir audito tarnybą.

Savivaldybės kontrolierė

Janina Gedmintienė

