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ĮŽANGA

Audito tikslas - įvertinti Savivaldyb÷s administracijoje turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo srityje vidaus kontrolę ir pareikšti nepriklausomą nuomonę d÷l 2010 metų
Valstyb÷s turto (VT-01 metin÷), Savivaldyb÷s turto ataskaitos (VT-02 metin÷) ataskaitų (toliau –
Ataskaitos) tikrumo ir teisingumo.
Ataskaitų vertinimo pagrindinis tikslas - nustatyti, ar Ataskaitos parengtos pagal Lietuvos
Respublikos teis÷s aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitų rengimui, ar Ataskaitose n÷ra
reikšmingų iškraipymų, palyginti jas su finansin÷mis ataskaitomis, iš kurių duomenų jos buvo
sudarytos.
Audito objektas - 2010 m. Valstyb÷s turto ataskaita (VT-01 metin÷), 2010 m. Savivaldyb÷s
turto ataskaita (VT-02 metin÷).
Audito subjektas- Rietavo savivaldyb÷s administracija. Adresas: Laisv÷s a. 3, Rietavas.
Įstaigos kodas 188747184.
Auditą atliko savivaldyb÷s kontrolier÷ Janina Gedmintien÷.
Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s
turto ataskaitą rengia Savivaldyb÷s administracija Vyriausyb÷s nustatyta tvarka.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldyb÷s administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas,
Teis÷s ir finansų skyriaus ved÷jas Leonas Vespenderis.
Už metinių valstyb÷s turto (VT-1) ir Savivaldyb÷s turto (VT-2) statistinių ataskaitų
parengimą atsakinga Teis÷s ir finansų skyriaus vyresnioji specialist÷ Vanda Galdikien÷, dirbanti
nuo 2008 m. rugs÷jo 1 d. (nefinansinio turto dalis) ir vyresnioji specialist÷ Zita Beržonskien÷
pagal 2009 m. vasario 2 d. patvirtintą pareigyb÷s aprašymą (finansinio turto dalis).
Audito ataskaitoje d÷l Rietavo savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto bei
patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto ataskaitos pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti
dalykai, o nepriklausoma nuomon÷ apie Valstyb÷s ir Savivaldyb÷s turto ataskaitas pateikiama
audito išvadoje.
Auditas buvo atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad statistin÷se turto ataskaitose
n÷ra reikšmingų iškraipymų, kad valstyb÷s ir savivaldyb÷s turtas valdomas, naudojamas ir
disponuojama juo teis÷tai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas d÷l:
-

įgimtų vidaus kontrol÷s apribojimų;

-

to, kad nepatikrintos visos (100 proc.) ūkin÷s operacijos, nepatikrinti ūkiniai įvykiai ir

sudaryti sandoriai;

-

iki šiol neįvykdyto Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Veiklos procesų

optimizavimas Rietavo savivaldyb÷je Nr. VP1-4,2-VRM-03-V-01-058“, skirto centralizuotos
apskaitos programai įsigyti.
Kadangi neįdiegta finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomyb÷s informacin÷ sistema,
padid÷jo rankų darbo apimtis, kuri reikalauja didelių laiko sąnaudų, išlieka klaidų tikimyb÷ ir d÷l
to nebuvo galimybių nustatytais terminais teikti konsoliduotas Savivaldyb÷s ataskaitas pagal
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartus (VSAFAS).

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo ištirta vidaus kontrol÷s aplinka, vertinta jos būkl÷ aukščiausiojo lygio
valdymo grandyje. Įvertintos vadovyb÷s numatytos vidaus kontrol÷s procedūros rizikai sumažinti
ir valdyti.
Atliekant auditą, buvo vadovaujamasi dokumentais, informaciniais šaltiniais, kuriuos
pateik÷ Savivaldyb÷s administracijos Teis÷s Ir finansų skyrius, savivaldyb÷s administracijos
buhalterija ir savivaldyb÷s biudžetin÷s įstaigos.
Teisinis reglamentavimas: Valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l valstybei ir
savivaldyb÷ms nuosavyb÷s teise priklausančio turto ataskaitų rengimo ir teikimo“ kiti teis÷s aktai,
reglamentuojantys turto administravimą bei turto apskaitos tvarką.
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departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio direktoriaus įsakymu
patvirtintos valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto statistinių ataskaitų formos ir paaiškinimai ataskaitoms
pildyti.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis – 0,5 proc. 2010 m. Savivaldyb÷s turto
ataskaitos (VT-02 metin÷) nefinansinio turto vert÷ – 224,67 tūkst. Lt, finansinio turto – 38,22
tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didžiausia leidžiama klaida ar klaidų suma, kuri
gali būti ataskaitose ir kuri bus traktuojama kaip neesmin÷, t.y. neklaidinanti vartotojų. Nustatyta
toleruotina klaida 2010 m. Savivaldyb÷s turto ataskaitos (VT-2 ) metin÷ nefinansiniam turtui –
168,51 tūkst. Lt ir 28,67 tūkst. Lt finansiniam turtui. Maksimali toleruotina klaida – tai didžiausia
priimtina duomenų visumos klaida, iki kurios neteisingi duomenys VT-2 ataskaitoje dar gali būti
pateikti.

PASTEBöJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Atliekant finansinius auditus, nustatyta, kad neteisingai nurodyti duomenys atskiruose
ataskaitos straipsniuose:
► Rietavo savivaldyb÷s Iren÷jaus Oginskio viešoji biblioteka VT-2 ataskaitos straipsnyje
„Kiti pastatai“ (eil. Nr. 1126) nurod÷ 375,0 tūkst. Lt . Šią sumą sudaro bibliotekos pastatai, kurie
turi būti nurodomi ataskaitos „kultūros ir sporto įstaigos“ eil. Nr. 1125.
► Rietavo savivaldyb÷s taryba 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-48 patvirtino
Savivaldyb÷s dalininko įnašą trumpalaikiu materialiuoju turtu – 52,1 tūkst. Lt, skirtą viešajai
įstaigai Rietavo pirmin÷s sveikatos priežiūros centrui. Ši dalininko įnašo suma neįtraukta į Rietavo
savivaldyb÷s administracijos apskaitą.
► Audito metu pasteb÷ta, kad Savivaldyb÷s taryba yra pri÷musi eilę sprendimų d÷l
sutikimo perimti Savivaldyb÷s nuosavyb÷n

savarankiškai savivaldyb÷s funkcijai įgyvendinti

valstybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto, tačiau iki šiol turto perdavimo ir pri÷mimo aktai
nepasirašyti:
- 2010 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T1- 87 d÷l sutikimo perimti negyvenamąją patalpą –
kultūros namus (pradin÷ vert÷ 1357,0 Lt) esančią Rietavo sav., Rietavo m. Sodų g. 11-5;
- 2010 m. rugs÷jo 16 d. sprendimas Nr. T1-213 d÷l sutikimo perimti iš Rietavo miškų
ur÷dijos patik÷jimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal sąrašą (21 įrašas).
► Rietavo Savivaldyb÷s nuosavyb÷n per metus yra gaunama daug valstybei nuosavyb÷s
teise priklausančio turto, kuris yra naudojamas biudžetinių įstaigų veikloje, nors pri÷mimo –
perdavimo aktai nepasirašyti. (L. Ivinskio gimnazija., Rietavo miesto biblioteka ir kt.)

Nustatytos klaidos ir neatitikimai Savivaldyb÷s turto 2010 m. ataskaitoje (VT-02)

Statistikos departamento 2011-02-24 įsakymu Nr. DĮ-38 patvirtintuose paaiškinimuose
savivaldyb÷s turto statistinei ataskaitai VT-02 pildyti nurodyta, kad ataskaitoje turi būti
nurodomos visos sumos, įtrauktos į kiekvienos biudžetin÷s įstaigos „Finansin÷s būkl÷s ataskaitos“
skyrius „Ilgalaikis turtas“, „Biologinis turtas,“, „Trumpalaikis turtas“ ir „Įsipareigojimai“
(išskyrus valstybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą, kuris parodomas Valstyb÷s turto statistin÷je
ataskaitoje VT-01 (metin÷). Ataskaitos atitinkamos eilut÷s turi būti lygios atitinkamo laikotarpio
„Finansin÷s būkl÷s ataskaitos“ eilut÷ms, at÷mus valstybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą.

Audito metu nustatyta, kad visos biudžetin÷s įstaigos yra pateikusios statistines turto
ataskaitas ir Finansin÷s būkl÷s ataskaitas. Rietavo savivaldyb÷s administracijos Teis÷s ir finansų
skyrius 2010 m. konsoliduotą finansin÷s būkl÷s ataskaitą sudar÷ ir auditui pateik÷ tik 2011 m.
spalio m÷nesį.
Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio ir patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto
ataskaitose VT-1 ir VT-2 nurodytas sumas palyginus su Finansin÷s būkl÷s ataskaita, nustatyta,
kad nefinansinio turto iš viso parodyta 106,1 tūkst. Lt daugiau, o finansinio turto iš viso 281,1
tūkst. Lt daugiau (priedas – lentel÷).
Didžiausias nefinansinio turto skirtumas nustatytas Rietavo savivaldyb÷s administracijoje
(+50,5 tūkst. Lt) ir Rietavo L. Ivinskio gimnazijoje (+12,2 tūkst. Lt). Audito metu nustatyta
toleruotina klaida nefinansiniam turtui yra 168,51 tūkst. Lt, tod÷l 106,1 tūkst. Lt skirtumą dar
galima laikyti neesminiu, t.y. neklaidinančiu informacijos vartotojų.
Min÷tų ataskaitų finansinio turto dalyje didžiausi skirtumai nustatyti Rietavo savivaldyb÷s
administracijoje (257,4 tūkst. Lt), Sveikatos, soc. paramos ir rūpybos skyriuje (-5,1 tūkst. Lt),
Rietavo miesto seniūnijoje (20,9 tūkst. Lt), Rietavo seniūnijoje (+5,5 tūkst.Lt). Audito metu
nustatyta toleruotina klaida finansiniam turtui ir įsipareigojimams yra 28,67 tūkst. Lt, tod÷l 281,1
tūkst. Lt skirtumas reiškia, kad šioje ataskaitos dalyje yra esminių klaidų ir ji sudaryta neteisingai.

IŠVADOS

1. Rietavo savivaldyb÷s administracija iki šiol neįvykd÷ Europos Sąjungos finansuojamo
projekto „Veiklos procesų optimizavimas Rietavo savivaldyb÷je Nr. VP1-4,2-VRM-03-V-01058“,

tod÷l neturi centralizuotos apskaitos programos, įstaigose išlieka didel÷ rankų darbo

apimtis, kuri reikalauja didelių laiko sąnaudų ir d÷l to sąlygoją didelę klaidų tikimybę.
2. Atliekant finansinius (teis÷tumo) auditus, nustatyta, kad kai kurios biudžetin÷s įstaigos
neteisingai nurod÷ apskaitomo turto duomenis atskiruose Finansin÷s būkl÷s ataskaitos
straipsniuose.
3. Savivaldyb÷s taryba yra pri÷musi eilę sprendimų d÷l sutikimo perimti Savivaldyb÷s
nuosavyb÷n savarankiškai savivaldyb÷s funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavyb÷s teise
priklausančio turto, tačiau iki šiol turto perdavimo ir pri÷mimo aktai nepasirašyti, o turtas
naudojamas.
4. Palyginus Rietavo savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų statistinių ataskaitų duomenis su
Finansin÷s būkl÷s ataskaitų duomenimis nustatyta, kad statistin÷se ataskaitose VT-1 ir VT-2 iš
viso parodyta turto 106,1 tūkst. Lt daugiau, nei yra Finansin÷s būkl÷s ataskaitose.

5. Palyginus Statistin÷s ataskaitos VT-2

finansinio turto ir įsipareigojimų dalį su

biudžetinių įstaigų sudarytomis Finansin÷s būkl÷s ataskaitos duomenimis nustatyta, kad
statistin÷se ataskaitose VT-1 ir VT-2 iš viso parodyta finansinio turto ir įsipareigojimų 281,1
tūkst. Lt daugiau, nei Finansin÷s būkl÷s ataskaitose.

REKOMENDACIJOS

1. Skubos tvarka spręsti klausimą d÷l centralizuotos apskaitos programos įsigijimo ir
pareikalauti iš atsakingų darbuotojų atsakomyb÷s d÷l Europos Sąjungos remiamo projekto
„Veiklos procesų optimizavimas Rietavo savivaldyb÷je Nr. VP1-4,2-VRM-03-V-01-058“
vykdymo vilkinimo.
2. Išanalizuoti priežastis ir imtis priemonių, kad Savivaldyb÷s Teis÷s ir finansų skyrius
susp÷tų laiku parengti finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Ieškoti būdų, kad Savivaldyb÷s tarybai pri÷mus sprendimą d÷l sutikimo perimti
Savivaldyb÷s nuosavyb÷n valstybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą, jį gavus ir prad÷jus
naudoti, kuo greičiau būtų pasirašyti šio turto perdavimo ir pri÷mimo aktai.
4. Įpareigoti Teis÷s ir finansų skyriaus atsakingus darbuotojus patikslinti 2010 metų
Savivaldyb÷s turto ataskaitos VT-02 statistinius duomenis, net jei nebuvo tikslintos atitinkamo
laikotarpio finansin÷s ataskaitos, o patikslintą ataskaitą pateikti Statistikos departamentui bei
Savivaldyb÷s institucijoms.

Savivaldyb÷s kontrolier÷

Janina Gedmintien÷

