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SANTRAUKA
Auditas atliktas vykdant Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m.
veiklos planą ir Savivaldybės kontrolierės 2021 m. rugsėjo 13 d. pavedimą Nr. KT-1.
Audito tikslas – įvertinti VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro (toliau –
Centras) finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumą, prisiimtų įsipareigojimų vykdymą,
lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų
nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito subjektas – VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, kodas
171675271, adresas – Parko g. 5, Rietavas.
Audituojamas laikotarpis – 2020 m. ir 2021 m. I-as pusmetis. Analizuojant nustatytas
klaidas, tendencijas ir pokyčius gali būti naudojami ankstesnių metų duomenys.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius aukščiausiųjų
audito institucijų standartus (TAAIS).
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AUDITO REZULTATAI
1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS APŽVALGA
Centrui, kaip viešajai įstaigai, kuri pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų, nuo 2020 metų sausio 1 d. atsirado pareiga
patvirtintus metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir su jais susijusius dokumentus teikti
per Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę
sistemą (VSAKIS). Centro 2020 metų (ir visi vėlesni) finansinių ataskaitų rinkinys turėjo būti
parengtas vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų
nuostatų reikalavimais.
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta, kad visų subjektų, kurie
konsoliduojasi į VSAKIS, apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas taikant
kaupimo principą, t. y. ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie
įvyksta, pajamos – tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos,
neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą ir šie duomenys pateikiami tų ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose.
Įstaigos

vadovas,

vadovaudamasis

viešojo

sektoriaus

apskaitos,

finansinės

atsiskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę
atskaitomybę, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir veiklos pobūdį, yra atsakingas už pasirinktos
apskaitos politiką ir jos įgyvendinimą.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

‣finansinės būklės ataskaita;
‣veiklos rezultatų ataskaita;
‣pinigų srautų ataskaita;
‣grynojo turto pokyčių ataskaita;
‣finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti
subjekto turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną, o Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija turi išsamiai ir teisingai
rodyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas
ataskaitoje nurodytu ataskaitiniu laikotarpiu. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
detalizuojamos ir paaiškinamos finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo
turto pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga
informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose. Sudarydami finansines ataskaitas,
viešojo sektoriaus subjektai turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus turi įvertinti
vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
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Nukrypti nuo standartų galima tik esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo viešojo sektoriaus
subjekto valios. Tokiu atveju Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikiama informacija
apie kiekvieną nukrypimą, jų priežastis ir poveikį viešojo sektoriaus subjekto turtui, finansavimo
sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms.
Ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama,
objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami, naudinga vidaus ir išorės informacijos
vartotojams.
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.
Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar
įvykus.
Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės
operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Apskaitos
registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus
chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka.
Centras, kaip viešojo sektoriaus subjektas, įeina į Rietavo savivaldybės konsoliduojamųjų
viešojo sektoriaus subjektų grupės sudėtį. Jis priskirtas III-am konsolidavimo lygiui ir rengia
žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.
-Prieš pirmą kartą konsoliduodamas savo Ataskaitą į VSAFAS, Centras turėjo
vadovautis buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašu1, kuris reglamentuoja
procedūras, užtikrinančias vienodą pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitų likučių perkėlimą
į privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas.
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos apraše2
nurodyta, kad subjektų grupės apskaitos politika turi būti suderinta su kontroliuojančiuoju
subjektu ir turi sutapti tiek, kad tos pačios ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai finansinėse ir
biudžeto vykdymo ataskaitose būtų parodyti vienodai. Audito metu nepateikti įrodymai, kad
buvo atliktas Savivaldybės grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos
derinimas, todėl yra rizika, kad KFAR gali būti pateikti neteisingi ar netikslūs duomenys.
- Finansinių ataskaitų rinkinio informacija į viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą pateikta ir patvirtinta nepažeidžiant 2020
m. konsolidavimo kalendoriuje nustatytų terminų, tačiau mes negalime patvirtinti, kad
visais reikšmingais atžvilgiais Centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas
vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatų
reikalavimais.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1K-32 ,,Buhalterinių sąskaitų likučių
perkėlimo tvarkos aprašas“.
2
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 patvirtintas viešojo
sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo 6 punktas.
1
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1.1. Finansinės būklės ataskaitos 2020 m. gruodžio 31 d. duomenų vertinimas
• Centrui patikėjimo teise priklauso Rietavo m. Parko g. 5 vakarinė administracinio
pastato patalpų dalis3 – 233,41 kv. m. Kita pastato dalimi taip pat patikėjimo teise (1445,22 kv.
m) naudojasi Rietavo savivaldybės kultūros centras. Šis pastatas yra nekilnojamoji kultūros
vertybė, nes pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintą 12-ąjį standartą4
(toliau – Standartas) nekilnojamoji kultūros vertybė yra kultūros paveldo objektas, įregistruotas
Kultūros vertybių registre.
Kultūros vertybių apskaita – procesas, kai objektas yra įvertinamas paveldosaugos
aspektu ir kartu teisiškai pripažįstamas kaip kultūros vertybė, įtraukiant jį į Kultūros vertybių
registrą. Apskaita yra pirmasis ir labai svarbus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos etapas,
nuo kurio prasideda ir šio objekto saugojimas, naudojimas bei tvarkymas.
• Vadovaujantis VSAFAS kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengiant metines
finansines ataskaitas, subjektai turi patikslinti nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrąją vertę ir
apskaitoje registruoti šio turto vertės pokytį remiantis naujausiais to turto registrą tvarkančio
subjekto atliekamo vertinimo duomenimis, tačiau nuo turto perdavimo naudotis pradžios (2013
metai) Centras nei karto netikslino tikrosios vertės pokyčio.
• Centras, apskaitydamas 2013 metais gautą pastatą (nekilnojamoji kultūros vertybė)
nesivadovavo 12 standarto nuostatomis, kurios nurodo, kad visi turto tvarkybos darbai turėjo
būti nurašyti į sąnaudas. Visą minėtą laikotarpį šiems turto tvarkybos darbams neteisėtai buvo
skaičiuojamas nusidėvėjimas.
• 2020 finansinių metų pabaigoje, prieš rengiant metines finansines ataskaitas, Centras su
Rietavo savivaldybės kultūros centru nesuderino ir nepatikslino tikrosios turto vertės, neįvertino
turto tikrosios vertės pokyčio padidėjimo ar sumažėjimo, šį turtą apskaitė įsigijimo savikaina.
Dėl netinkamos nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos konsoliduotosios Finansinės
būklės ataskaitos 2020-12-31 eilutės ,,Ilgalaikis materialus turtas“ (211,2 tūkst. Eur),
„Nekilnojamosios kultūros vertybės“ (1,9 tūkst. Eur), „Finansavimo sumos“ bei „Sukauptas
perviršis ar deficitas“ yra neteisingos (1 lentelė).
• Prieš pradėdamas taikyti VSAFAS Centras turėjo patikimai inventorizuoti visą turtą ir
įsipareigojimus pagal Inventorizacijos taisykles, apskaitoje įregistruoti inventorizacijos
rezultatus. Remiantis atskirų patikrinimų rezultatais, turėjo būti nustatomas naujojo sąskaitų
plano sąskaitų likučių pokytis dėl VSAFAS reikalavimų taikymo (turto nuvertėjimai,
įsipareigojimų amortizacijos, grupavimo ir pan.), taip pat nustatomi likučiai, kurie nebuvo
registruoti senojo sąskaitų plano sąskaitose, bet turi būti įregistruoti naujo sąskaitų plano
sąskaitose pradedant taikyti VSAFAS pirmą kartą.

2013-10-25 Savivaldybės turto patikėjimo sutartis Nr. 58.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.
3
4

7
Mes nustatėme atvejų, kai ilgalaikio turto registre užpajamuotas turtas neatitinka
nustatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, jo apibrėžimo ir visų pripažinimo
kriterijų5. Tokiam turtui (11,2 tūkst. Eur) Centras negalėjo skaičiuoti nusidėvėjimo, o prieš
pradedant taikyti VSAFAS, jis turėjo būti iškeltas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje (eil.
A).
1 lentelė (tūkst. Eur)

FBA straipsnio suma

Turi būti

Straipsnio
suma
(3-4)

3

4

5

Ilgalaikis turtas, t. sk.:

274,29

53,81

+220,49

Pastatas

+211,23

Eil.
Nr.

Ataskaitos straipsnis

1
2
Finansinės būklės ataskaita (FBA)
A

211,23

0,0

Nekilnojamosios kultūros vertybės

17,3

19,2

-1,9

Turtas, iškeltas į užbalansinę sąskaitą

11,2

0,0

+11,2

D

Finansavimo sumos

260,27

39,00

+221,26

E

Įsipareigojimai

84,53

83,40

+1,13

F

Grynasis turtas

39,32

41,22

-1,9

Veiklos rezultatų ataskaita (VRA)
A

Pagrindinės veiklos pajamos

166,05

180,85

-14,8

B

Pagrindinės veiklos sąnaudos

164,97

180,12

-15,15

C

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

1,08

0,73

+0,35

D

Kitos veiklos rezultatas

0,33

0,00

-0,33

E

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

0,02

0,00

-0,02

Audito metu mes nustatėme reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, turinčių įtakos
metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Įstaigos 2020 metų finansinių
ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais neatspindi įvykusių operacijų ir teisingų sąskaitų
likučių.

1.2. Finansinės būklės ataskaitos 2021 m. pirmo pusmečio duomenų vertinimas
1.2.1. Dėl tarpinių Ataskaitų rinkinio pateikimo
23-iasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas6 „Tarpinių
finansinių ataskaitų rinkinys“ nustato tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo tvarką,
sudėtį, pateikimo ir paskelbimo terminus ir minimalius turinio reikalavimus.
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas
apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį turi sudaryti šios ataskaitos:
۷

finansinės būklės ataskaita. Joje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio

paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija;
5

12-ojo VSAFAS 7 punktas.

6

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213.
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۷

veiklos rezultatų ataskaita. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų

pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų
atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija;
۷

sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis – ataskaitinis laikotarpis, trumpesnis nei finansiniai metai.
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas – pagal šio standarto nuostatas parengta
finansinė ataskaita, kurioje detalizuojami ir paaiškinami subjekto tarpinėse finansinės būklės ir
veiklos rezultatų ataskaitose teikiami duomenys, taip pat teikiama papildoma reikšminga
informacija, nenurodyta šiose finansinėse ataskaitose.
Subjektas tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti turi taikyti tą pačią apskaitos
politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.
Tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų
pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.
VSAKIS konsoliduojamo subjekto tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su
kalendorinių metų pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
informacija tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją.
Rietavo savivaldybės administracijos direktorius patvirtino 2021 metų II ketvirčio tarpinių
ataskaitų rinkinio pateikimo Finansų skyriui grafiką7, pagal kurį Centras turėjo Ataskaitas
pateikti ir suderinti iki 2021 m rugsėjo 16 d.
Nepilnai sukomplektuotas tarpinių ataskaitų rinkinys parengtas ir auditui pateiktas
pavėluotai – tik 2021 metų lapkričio 8 d. Neparengtas ir nepateiktas sutrumpintas aiškinamasis
raštas ir kiti FBA ir VRA duomenų teisingumą įrodantys dokumentai.
1.2.2. 2021 metų tarpinės ataskaitos duomenys
2021 metų pirmojo pusmečio tarpinėje ataskaitoje neteisingai registruotas pastato
(nekilnojamoji kultūros vertybė) vertės pasikeitimas turėjo reikšmingos įtakos FBA duomenų
teisingumui. Tikrąją vertę privaloma peržiūrėti ir patikslinti kiekvienais metais8 tikrosios vertės
rezervo eilutėje registruojant turto vertės padidėjimą / sumažėjimą.
Taip pat, dėl netinkamos buhalterinės apskaitos tvarkymo, mes negalime patvirtinti
,,Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas“ II.1 eilutės teisingumo (2 lentelė).

7

Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-20 įsakymas Nr. FS4-86 ,,Dėl 2021 metų II ketvirčio finansinių

ataskaitų rinkinio pateikimo ir paskelbimo.
8

12 VSAFAS 65 p.

9
2 lentelė (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Nustatyti neatitikimai
Ataskaitos straipsnis
1

2

FBA straipsnio suma
3

Turi būti
4

Straipsnio suma
(3-4)
5

115,1

+1,9

Suma, kurios teisingumo
negalime patvirtinti
6

Finansinės būklės ataskaita (FBA)
D

Finansavimo sumos

116,98

II

Iš Savivaldybės biudžeto

19,2

17,3

+1,9

F

Grynasis turtas

39,44

41,34

-1,9

I.1

Tikrosios vertės rezervas

0,00

1,9

-1,9

II.1

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

19,2

19,2

Veiklos rezultatų ataskaita (VRA)
B
VIII

Pagrindinės veiklos sąnaudos
Nuvertėjimo ir nurašytų sumos

99,82
0,00

99,82
0,3

0,00
-0,3

XIV

Kitos

0,30

0,00

+0,3

Jeigu per 2021 metus minėtos klaidos nebus ištaisytos, tai gali turėti reikšmingos įtakos
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo teisingumui.
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2. DĖL PAIMTŲ PASKOLŲ IR SUTEIKTŲ GARANTIJŲ GRĄŽINIMO
2.1. Dėl suteiktos garantijos grąžinimo
2017 metais9 Rietavo savivaldybės taryba savo sprendimu Centrui suteikė 60,0 tūkst.
Eur garantiją. Projektų įgyvendinimo laikas, įskaitant paraiškų teikimą, mokėjimo prašymų
tikrinimą, vertinimą ir pinigų apmokėjimą, baigėsi 2019 metų rugsėjo 30 d. Per nustatytą
laikotarpį Centrui nepavyko grąžinti paimtos paskolos, todėl garantijos grąžinimo terminas buvo
pratęstas dar du kartus – 2019 metais10 ir 2020 metais.11 Nors 2021 m. sausio 1 dieną
nesumokėtos paskolos suma buvo 54,0 tūkst. Eur, 2021 metų rugsėjo 30 d. Centras paskolą
grąžino (3 lentelė).
3 lentelė (tūkst. Eur)
Eil.
Paskolos mokėjimo data
Nr.
Paskolos likutis laikotarpio pradžiai
1.
2021-02-28
2.
2021-03-31
3.
2021-04-30
4.
2021-05-31
5.
2021-06-30
6.
2021-07-31
7.
2021-08-31
8.

2021-09-30

Mokėjimo suma

Paskolos likutis

6,0
9,0
5,0
5,0
5,0
6,0
12,0

54,0
48,0
39,0
34,0
29,0
24,0
18,0
6,0

6,0

0,0

2.2. Vykdomi projektai ir jų finansavimas
2021 metų pradžioje Centras vykdė septynis projektus. Keturių projektų įgyvendinimo
laikas jau baigėsi, tačiau už jų vykdymą dar negauta 26,81 tūkst. Eur. Šiuo metu liko trys
vykdomi projektai, kuriems tikimasi gauti 56,15 tūkst. Eur finansavimo (4 lentelė).
4 lentelė (tūkst. Eur)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

12,96

Lėšų dalis,
kurioms dar
bus patirtos
išlaidos
0,00

0,00

12,89

14,23

88,93

22,85

25,92

40,15

218,78
15,06

112,62
4,46

51,78
8,84

54,38
1,76

9,35

2,99

6,35

0,00

Projekto
vykdymo
laikotarpis

Viso
projekto
suma

CTCC – „Creative Traditional Companies
Cooperation“ Nr. STHB.01.02.00-DE-0077/16
„SB Creative Clusters“ Nr. SHTB 05.01.00-320142/18-00

2017-07-15–
2021-06-30

102,72

Patvirtintos
ir gautos
projekto
lėšos
89,77

2020-01-01–
2021-12-31

27,13

,,Empowering Participatory Budgeting in the
Baltic Sea Region“ Nr. #R084 EmPaci.
Viso iš ES finansuojama projektams
„Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512

2019-01-01–
2021-12-31

Projekto pavadinimas

LR vidaus reikalų ministerijos prisidėjimas prie
„Creative Traditional Companies Cooperation“
projekto

2020-12-09–
2022-02-02
2017-07-15–
2021-06-30

2017 m liepos 13 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-148.
2019 m rugsėjo 19 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-104.
11
2020 m rugsėjo 10 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-153.
9

10

Gautinos
lėšos

11
6.

7.

LR vidaus reikalų ministerijos prisidėjimas prie
„FilmNet South Baltic Film and Culture
Network“ projekto
„Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas
Telšių regione“ Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-010017.
Viso iš valstybės finansuojamiems projektams
Iš viso projektams

2018-02-01–
2020-09-30

4,6

0,00

4,6

0,00

2020-01-28–
2021-09-28

5,13

2,2

2,9

0,00

34,14
252,92

9,66
122,28

22,72
74,49

1,76
56,15
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REKOMENDACIJOS
1. Vadovaujantis teisės aktais ir VSAFAS reikalavimais, peržiūrėti ir sutvarkyti viso turto
apskaitą ir užtikrinti, kad 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio duomenys būtų teisingi.
2. Peržiūrėti ir patikslinti Įstaigos apskaitos politiką taip, kad ji atitiktų teisės aktų
reikalavimus ir Centro vidaus poreikius.
3. Peržiūrėti apskaitos registrų sąrašą, jį patikslinti pagal patvirtintos apskaitos politikos
reikalavimus.
4. Pagal patvirtintą sąskaitų planą apyvartos žiniaraščiuose teisingai ir tiksliai nurodyti
sąskaitas ir sumas, kurių apyvartos juose tvarkomos.
5. Užtikrinti, kad analitiniai sąskaitų apskaitos registrai būtų išsamūs ir aiškūs, įrašai daromi
laiku, o apskaitos duomenys parodytų tikrą ir teisingą Centro finansinę būklę ir veiklos
rezultatus.
6. Buhalterinę apskaitą tvarkyti vieninga Savivaldybės naudojama apskaitos programa
„myLOBster“, vadovautis standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir
techniniais reikalavimais, apskaitos registrus formuoti automatiniu būdu, taikant sistemos
funkcionalumą.
7. Siekiant užtikrinti tikslų ir teisingą finansinių ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą į bendrą
konsoliduotą apskaitos sistemą VSAKIS, siūlome Centro buhalterei nuolat tobulinti žinias
buhalterinės apskaitos srityje.

Savivaldybės kontrolierė

Janina Gedmintienė
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1 priedas

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil Nr.
ataskaitoje
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rekomendacija

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai*

2

3

Rekomendacijos
įgyvendinimo ir
informavimo apie
įgyvendinimą data*
4

Vadovaujantis teisės aktais ir VSAFAS
reikalavimais, peržiūrėti ir sutvarkyti viso turto
apskaitą ir užtikrinti, kad 2021 metų finansinių
ataskaitų rinkinio duomenys būtų teisingi.
Peržiūrėti ir patikslinti Įstaigos apskaitos politiką
taip, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus ir
Centro vidaus poreikius.
Peržiūrėti apskaitos registrų sąrašą, jį patikslinti
pagal
patvirtintos
apskaitos
politikos
reikalavimus.
Pagal patvirtintą sąskaitų planą apyvartos
žiniaraščiuose teisingai ir tiksliai nurodyti
sąskaitas ir sumas, kurių apyvartos juose
tvarkomos.
Užtikrinti, kad analitiniai sąskaitų apskaitos
registrai būtų išsamūs ir aiškūs, įrašai daromi
laiku, o apskaitos duomenys parodytų tikrą ir
teisingą Centro finansinę būklę ir veiklos
rezultatus.
Buhalterinę
apskaitą
tvarkyti
vieninga
Savivaldybės naudojama apskaitos programa
„myLobster“, vadovautis standartinės apskaitos
duomenų rinkmenos technine specifikacija ir
techniniais reikalavimais, apskaitos registrus
formuoti automatiniu būdu, taikant sistemos
funkcionalumą.
Siekiant užtikrinti tikslų ir teisingą finansinių
ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą į bendrą
konsoliduotą apskaitos sistemą VSAKIS,
siūlome Centro buhalterei nuolat tobulinti žinias
buhalterinės apskaitos srityje.

*priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė VšĮ „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“
Atstovas, atsakingas už Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą
plane nustatytais terminais – direktorė Laima Dockevičienė

