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Radviliškio rajono savivaldybės tarybai
AUDITO IŠVADA
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ
ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ
2014 m. liepos 15 d. Nr. VA-4
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 2013 metų konsoliduotųjų 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
parengimą

rinkinio

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
Nesivadovauta Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintu 4-ojo VSAFAS 8 punkto
nuostata. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas
einamųjų metų perviršis (3 580,3 tūkst. Lt) nesutampa su ataskaitinio laikotarpio grynuoju perviršiu
prieš nuosavybės metodo įtaką, pateiktu Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Grynojo turto pokyčio
ataskaitoje (3 635,7 tūkst. Lt). Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas 55,4 tūkst. Lt mažesnis
einamųjų metų perviršis nei Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Grynojo turto pokyčio ataskaitoje.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita nėra tiksli, nerodo tikrosios turto būklės ir nesudaro
galimybės tinkamai valdyti šį turtą. Dėl šios priežasties nėra galimybės įsitikinti, ar Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie Ilgalaikį materialųjį turtą („Pastatai“,
„Infrastruktūros ir kiti statiniai „Nekilnojamosios kultūros vertybės“, „Mašinos ir įrengimai“,
„Transporto priemonės“, „Baldai ir biuro įranga“, „Kitas ilgalaikis materialus turtas“, „Nebaigta
statyba ir išankstiniai apmokėjimai“) yra teisinga (žr. ataskaitos 4 dalį).
Iždo apskaitoje suma 2 882,5 tūkst. Lt buvo apskaityta straipsnyje Sukauptose gautinose
sumose, tačiau Iždo Finansinės būklės ataskaitoje buvo atvaizduota ne straipsnyje III.5 Sukauptose
gautinose sumose, o straipsnyje III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos, todėl Konsoliduotoje
finansinės būklės ataskaitos straipsnyje III.5 Sukauptose gautinose sumose atvaizduota 2 882,5
tūkst. Lt mažiau, o straipsnyje III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 2 882,5 tūkst. Lt
daugiau.
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
parodo tikrą ir teisingą konsoliduojamų subjektų grupės 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę,
2013 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 įsakymais

nesivadovaujant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies nuostata,
pagal kurią savivaldybės biudžeto tikslinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija ir
kurios ji negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.
2 445,2 tūkst. Lt asignavimų planuota ir 1 811,3 tūkst. Lt panaudota nesivadovaujant
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bei Lietuvos
Respublikos Investicijų įstatymo 2 straipsnio 1 ir 10 dalių nuostatomis.
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Radviliškio rajono savivaldybės 2013 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 rajono savivaldybės administracija, Radviliškio miesto kultūros centras,
Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis mokėjo darbuotojams priedus, priemokas, vienkartines
pinigines išmokas nesilaikydami teisės aktų reikalavimų, todėl negalime patvirtinti 56 347,52 Lt
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms panaudotų asignavimų teisėtumo.
Radviliškio rajono savivaldybės administracija permokėjo 1821,40 Lt savivaldybės
biudžeto lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, taip ji pažeidė Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008-11-12 nutarimo Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002-07-19 nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punkto nuostatas.
Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis ugdymo programoje nėra numačiusi ugdymo
turiniui įgyvendinti reikalingų priemonių, todėl negalėjome įvertinti 12 196,07 Lt panaudojimo
teisėtumo. Šeduvos lopšelis-darželis lėšas panaudojo pažeisdamas Biudžeto sandaros įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas.
Šeduvos lopšelis-darželis pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7
punktą ir įsigijo ilgalaikio turto už 10 911,34 Lt neturėdamas tam skirtų asignavimų.
Radviliškio rajono savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymo 12, 13 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos finansų
ministro įsakymu patvirtintu 11-oju VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis, neteisėtai įtraukė į apskaitą
ir apmokėjo 84 236,36 Lt už socialinio būsto remontą.

Savivaldybės administracija neteisėtai apmokėjo už savivaldybei priklausančio socialinio
būsto remontą: du kartus po 442,31 Lt, už stogo dangos remontą ir 9 624,06 Lt nesant darbų
atlikimo akto.
Audituotos įstaigos 113 492,94 Lt biudžeto asignavimų netinkamai suplanavo ir panaudojo
ne pagal nustatytas ir patvirtintas programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.
Nesivadovauta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-03-26 įsakymu patvirtinta Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybės pajamų ir išlaidų klasifikacija.
Radviliškio miesto kultūros centras pirko atlikėjo paslaugas už 8 515,56 Lt ir nesilaikė
Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų procedūrų, todėl neužtikrino savo asignavimų panaudojimo
teisėtumo.
Įstaigos nepakankamai siekė atskleisti papildomą informaciją, kad finansinių ataskaitų
vartotojai gautų informaciją, leidžiančią suprasti tam tikrų ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių įtaką
viešojo sektoriaus subjekto finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Nesivadovauta Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintu 6-uoju VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“, kuris nustato Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto sudarymo reikalavimus.
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 2013 metais savivaldybės 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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