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Radviliškio rajono savivaldybės tarybai
AUDITO IŠVADA
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ
FINANSINIŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO
REZULTATŲ
2013 m. liepos 18 d. Nr. VA-3
Radviliškis
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktu, Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 37
straipsnio 3 dalimi, atliko Radviliškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams auditą.
Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio parengimą ir tinkamą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio

parengimą

ir

tinkamą

pateikimą

pagal

Lietuvos

Respublikos

teisės

aktus,

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bei efektyvią vidaus
kontrolę.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Radviliškio rajono
savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei dėl savivaldybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams.

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nurodyta auditą planuoti
ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Radviliškio rajono savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimo ir pateikimo,
savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia
pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.
Sąlyginės nuomonės dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pagrindas
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas
einamųjų metų deficitas nesutampa su ataskaitinio laikotarpio grynuoju deficitu prieš nuosavybės
metodo įtaką, rodomu Veiklos rezultatų ataskaitoje (žr. ataskaitos 4 dalį).
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas parengtas atskirais atvejais
nesivadovaujant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto nuostatomis. Kai
kurių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pateiktų finansinių ataskaitų formos neatitinka
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nurodytoms nuostatoms.
Savivaldybės administracija, atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
parengimą, nepaskyrė atsakingų asmenų už duomenų tvirtinimą bei konsolidavimo proceso
stebėjimą.
Konsolidavimo kontrolės ataskaitose užfiksuotas 21 nesuderintas sandoris, kurie iki
konsolidavimo pabaigos nebuvo ištaisyti. Nesivadovauta Konsolidavimo metodikos 47 punktu,
pagal kurį kontrolės ataskaitose nurodytos klaidos, viršijančios nusistatytą reikšmingumo kriterijų,
turi būti taisomos.
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Radviliškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
parodo tikrą ir teisingą konsoliduojamų subjektų grupės 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę,
2012 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Sąlyginės nuomonės dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pagrindas
Savivaldybės biudžeto pajamos tikslintos (Administracijos direktoriaus įsakymu, Finansų
skyriaus raštu) nesivadovaujant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 6
dalies nuostata, pagal kurią savivaldybės biudžeto tikslinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos
kompetencija ir kurios negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.

Savivaldybės administracija biudžeto pajamų

apskaitą tvarkė nesilaikydama Lietuvos

Respublikos Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos reikalavimų.
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje (Formoje Nr. 1-sav.) nurodyta pajamų dalis
(737,6 tūkst. Lt.) neparodo tikros savivaldybės biudžeto pajamų struktūros.
Tvarkant kasinių išlaidų apskaitą nesivadovauta valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų
ir išlaidų klasifikacija. Likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos (1 438,7 tūkst. Lt), kurios
turi būti grąžinamos į Savivaldybės biudžeto sąskaitą, apskaitytos EKK 3.1. straipsnyje
„Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“. Neužtikrintas teikiamų ataskaitų
teisingumas.
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamajame rašte (aukštesniojo lygio)
pateikta ne visa privaloma informacija, t.y. neišanalizuoti savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatų
vykdymo (nevykdymo) pagrindiniai rodikliai ir nepaaiškintos vykdymo (nevykdymo) priežastys bei
nepateikta papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.
Nesivadovaujant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 36 straipsnio 3 punkto
nuostatomis 2012 metų Savivaldybės biudžeto įvykdymas nepatvirtintas pagal asignavimų
valdytojų vykdytas programas.
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Radviliškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas
Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio
1 dalies 7 punktą, Darbo kodekso 194 straipsnį ir Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos 13 punktą; permokėjo 11 033,95 Lt darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms skirtų mokinio krepšelio lėšų.
400,00 tūkst. Lt savivaldybės ilgalaikė paskola panaudota trumpalaikės paskolos
refinansavimui pažeidžiant Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 punktą, bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktą.
Nesivadovaujant Biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostata išlaidos dėl
paskolų finansinių įsipareigojimų (paskolų grąžinimo) 37,9 tūkst. Lt viršijo patvirtintus
asignavimus.
Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais
atžvilgiais 2012 metais valstybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo
įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito išvada pateikta kartu su audito ataskaita ir pridedame vertintas konsoliduotųjų
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų kopijas.
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