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Audito metu buvo vertinti Rietavo savivaldyb÷s Rietavo miesto seniūnijos 2009 metų
gruodžio 31 d. balanso ir Veiklos rezultatų ataskaitų duomenys, Savivaldyb÷s ir valstyb÷s l÷šų
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teis÷tumas, jų naudojimas įstatymų nustatytiems
tikslams 2009 metais. Rietavo miesto seniūnija yra atsakinga už finansinių ataskaitų ir biudžeto
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos parengimą ir pateikimą laiku, Savivaldyb÷s l÷šų, turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teis÷tumą. Savivaldyb÷s kontrolieriaus pareiga, remiantis
atliktu auditu, pareikšti nepriklausomą nuomonę apie finansinę atskaitomybę ir biudžeto išlaidų
sąmatos įvykdymo ataskaitą, Savivaldyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo
teis÷tumą.
Auditas buvo atliktas pagal valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog
auditą reikia planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas d÷l finansinių
ataskaitų ir biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo,
Savivaldyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teis÷tumo. Audito metu surinkti
įrodymai, kuriais buvo pagrįsti Rietavo miesto seniūnijos apskaitos sistemos ir vidaus kontrol÷s
aplinkos, finansinių ataskaitų, biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitos parengimo ir
pateikimo, Savivaldyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teis÷tumo vertinimai.
Tikiuosi, atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. Mano
nuomone, Rietavo savivaldyb÷s administracijos Rietavo miesto seniūnijos 2009 metų finansin÷s
ataskaitos ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengtos
ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų
apskaitą ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą.
– Neteisingai buhalterin÷je apskaitoje užpajamuoti Rietavo miesto S. N÷ries gatv÷s
rekonstrukcijos darbai.
– Kai kurių seniūnijos apskaitoje esančių ilgalaikio turto vienetų teisin÷s registracijos
duomenys, esantys nekilnojamojo turto registre, skiriasi nuo seniūnijos apskaitos duomenų.

– Rietavo savivaldyb÷s administracija 2009 m. po rekonstrukcijos perdav÷
seniūnijai gyvenamąjį namą Palangos g. 26, Rietave, tačiau suformuotas sklypas iki šiol
neužpajamuotas nei seniūnijos nei Rietavo savivaldyb÷s administracijos užbalansin÷je sąskaitoje.
– Įvertinus balansines sąskaitas, susijusias su finansavimu iš biudžeto sąskaita ir
likučius metų pabaigai, galima teigti, kad nurodytų sąskaitų dvejybinis įrašas kai kuriais atvejais
buvo taikomas ne pagal apskaitos principus ir taisykles.
– Seniūnijoje atliekama debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo inventorizacija, bet
skolų suderinimo aktai yra ne su visais debitoriais ir kreditoriais.
Remiantis surinktais įrodymais, galima teigti, kad, išskyrus ankstesn÷je pastraipoje
išd÷stytus dalykus, 2009 metais valdant, naudojant ir disponuojant Savivaldyb÷s l÷šomis ir turtu,
juos naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos teis÷s
aktų reikalavimams nenustatyta.
Finansinio (teis÷tumo) ataskaita pateikiama kartu su finansinio audito ataskaita.
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