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Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

AUDITO IŠVADA
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ
FINANSINIŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO
REZULTATŲ
2015 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 2014 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, valstybės 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 valstybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams.
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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


Nesivadovaujant 12-ojo VSAFAS nuostatomis nepatikslinta žemės tikroji vertė. Žemės

neįvertinus tikrąja verte, finansinių ataskaitų duomenys neatskleidžia tikro vaizdo, t.y. nėra
galimybės įsitikinti, ar FBA eilutėje A Ilgalaikis turtas (II.1 Žemė) ilgalaikio turto (žemės) likučio
suma 642,2 tūkst. Lt, tuo pačiu ar eilutėje F Grynojo turto tikrosios vertės rezervo likutis 2014 m.
gruodžio 31 d. yra teisingi.


Turto vienetai, likutinė verte 526,4 tūkst. Lt, apskaityti FBA straipsnyje “Kilnojamosios

kultūros vertybės“ neatitinka 12-ojo VSAFAS reikalavimų ir nepriskirtini kilnojamosioms kultūros
vertybėms, nes neįrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Dėl šios priežasties FBA straipsnyje

“Kilnojamosios kultūros vertybės“ nurodyta 526,4 tūkst. Lt turto didesnė balansinė vertė, o
straipsnyje “Kitas ilgalaikis materialus turtas“ nurodyta atitinkamai 526,4 tūkst. Lt mažesnė turto
vertė.


Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaita nėra tiksli ir išsami, nes

nepatikslintas vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas, kartu ir ilgalaikio turto vertė. Finansinė
atskaitomybė neparodo tikro ir teisingo vaizdo. Nėra galimybės įsitikinti, ar FBA eilutėje A
Ilgalaikis turtas (II. 3 Infrastruktūros ir kiti statiniai) ilgalaikio turto (kelių ir gatvių) likučio suma
26 411,5 tūkst. Lt, tuo pačiu, ar FBA eilutėje D Finansavimo sumų likučiai bei eilutėje F III.
Sukauptas perviršis deficitas buvę 2014-12-31 yra teisingi.


Konsoliduotame finansinių ataskaitų rinkinyje Ilgalaikio materialus turto likutinė vertė

straipsnyje „Infrastruktūra ir kiti statiniai“ nurodyta 1 131,5 tūkst. Lt didesnė, o straipsnyje
„Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ – 1 131,5 tūkst. mažesnė, lyginant su biudžetinių
įstaigų šių straipsnių suma. Nesilaikyta 15-ojo VSAFAS 31.1 p. reikalavimų pagal kuriuos
kontroliuojančio ir konsoliduojamų subjektų finansinės ataskaitos sujungiamos eilutė po eilutės
sudedant tų pačių straipsnių sumas.

3
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
parodo tikrą ir teisingą konsoliduojamų subjektų grupės 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę,
2014 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 – 945,2
tūkst. Lt, Kūno kultūros ir sporto departamento raštu – 500,0 tūkst. Lt 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.
Audituotos įstaigos dalį biudžeto lėšų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje
(Formoje Nr. 2) nurodė pagal išlaidų straipsnius, neatitinkančius išlaidų ekonominės paskirties,
nesilaikė patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija.
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Radviliškio rajono savivaldybės 2014 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


Savivaldybės švietimo įstaigos, įsigydamos mokinių maitinimo paslaugas, sudarydamos ir
vykdydamos šių paslaugų sutartis, padarė reikšmingus viešųjų pirkimų teisės aktų
pažeidimus, turinčius įtakos sutarčių galiojimo teisėtumui ir jų vykdymui: neužtikrino, kad
tiekėjai galėtų pateikti tinkamus pasiūlymus, nes netinkamai, netiksliai ir neaiškiai parengė
šių paslaugų pirkimo sąlygas, dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją, mokinių maitinimo
paslaugų sutartis sudarė neatsižvelgdamos į pirkimo rezultatus, nekontroliavo jų vykdymo.



savivaldybės taryba 2013-05-16 sprendimu Nr. T-515, patvirtindama maitinimo paslaugas
tiekėjui nuomojamo turto sąrašus, nenumatė valgyklų salių ir juose esančio inventoriaus
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(stalai, kėdės ir kt.) ir taip sudarė sąlygas maitinimo paslaugos tiekėjui neatlygintinai
naudotis savivaldybės patalpomis ir kitu ilgalaikiu turtu.


Savivaldybės taryba 2011-10-27 sprendimo Nr. T-121 3 punkte nustatė, kad už išnuomotos
virtuvės ir pagalbinių patalpų šildymą apmokama iš mokyklų ūkio lėšų. Savivaldybės
tarybai priėmus sprendimą, nurodantį švietimo įstaigoms asignavimus naudoti privataus
subjekto veiklai finansuoti, nėra užtikrinamas Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 1 punkto ir 23 straipsnio įgyvendinimas, nes savivaldybių biudžeto asignavimai
naudojami ne Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti, vykdant
savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas.



Šeduvos gimnazija, atlikdama nemokamo maitinimo paslaugą, neužtikrino Valstybės
biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės. Maitinimo paslaugos tiekėjas gimnazijai apmokėti
pateiktose sąskaitose nenurodo įsigytų produktų , todėl negalime patvirtinti, kad valstybės
biudžeto lėšos, skirtos socialinei paramai mokiniams už įsigytus produktus, panaudotos
teisėtai.



Socialinių paslaugų centras tarnybinį lengvąjį automobilį įsigijo neturėdamas Savivaldybės
tarybos leidimo.



Kultūros įstaiga (muziejus) nesivadovavo Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu
ir nuo 2014 m. liepos 1 d. nepadidino kultūros darbuotojams tarnybinių atlyginimų, bet
skyrė priedus.

Sąlyginė nuomonė dėl valstybės 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 2014 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.

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Gelma Dabašinskienė

