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Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės kontrolierės pavedimu'
atlieka 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
finansinį auditą. Audito sudėtinės dalys - subjektuose atliktų auditų ir audito procedūrų rezultatai.
Audito pagrindines procedūras atliko Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė,
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Rasa Balandienė. Audite dalyvavo Savivaldybės
kontrolierė Jolita Stonkuvienė (bendras audito valdymas ir vidinė bendroji audito peržiūra).
Audituojami subjektai:
Šilutė M. Jankaus pagrindinė mokykla (M. Jankaus pagrindinė mokykla);
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla (Pamario pagrindinė mokykla);
Šilutės rajono savivaldybės Administracija (Savivaldybės administracija);
Šilutės rajono savivaldybės Iždas (Iždas).
Audituojamas laikotarpis - 2019 m.
AUDITO REZULTATAI
Mokėtinų ir gautinų sumų registravimas apskaitoje
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų viceministro raštu', numatyta, Mokėtinų ir gautinų
sumų ataskaitos duomenys pateikiami, pildant šią ataskaitą mokėtinų ir gautinų sumų likučiai, įskaitant
nuvertėjimus (balansine verte), pagal Viešojo sektoriaus subjektų rekomenduojamąjį bendrąjį sąskaitų
planą. Įsipareigojimai (mokėtinos sumos) apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos
sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą
sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Gautinos sumos apskaitoje turi būti registruojamos
tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Registruojant gautinas sumas, būtina nurodyti
tikslų atsiskaitymų terminą ir sąskaitoje faktūroje, ir apskaitoje. Gautinos sumos pirminio pripažinimo
metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.
Atlikus audito procedūras mokėtinų ir gautinų sumų srityje nustatyta:
Gautinų ir mokėtinų sumų registre, apskaitos registre "Didžioji knyga" gautinos ir mokėtinos
sumos atitinka pagal jų pobūdį. Mokėtinos ir gautinos sumos (gautinos sumos, gautinos finansavimo
sumos, išankstiniai apmokėjimai, mokėtinos sumos ir kt.) apskaitoje užregistruotos teisingomis sąskaitų
korespondencijomis. Nuvertėjimo požymių per 2019 m. nenustatyta. Nesant nuvertėjimo požymių,
nuvertėjimo senatis nenustatinėjama (M Jankaus pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė mokykla,
lždas).
Administracijos apskaitoje, nustatyti mokėtinų ir gautinų sumų nuvertėjimo požymiai,
apskaičiuotas nuvertėjimas sudarė 222255,30 Eur (Savivaldybės administracija).
Apskaitos registro "Didžioji knyga" sąskaitų duomenys teisingai perkelti į Mokėtinų ir gautinų
sumų ataskaitą (Iždas).
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje neteisingai perkelti apskaitos registro "Didžioji knyga"
sąskaitų likučių duomenys:

1 Savivaldybės kontrolierės 2019-10-22 pavedimas Nr. K 13-5 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito atlikimo".
2 Lietuvos Respublikos finansų viceministro 2011-07-25 raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-I107905
.Dėl 2011 metų ketvirtinių
biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo".
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- Nesivadovaujant
rašto 3 reikalavimais,
apskaitos
registre
"Didžioji
knyga"
sąskaitos
211 .Jšankstiniai apmokėjimai" duomenys neperkelti į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą. Mokėtinų ir
gautinų sumų ataskaitos Gautinų sumų 2. eilutės "Išlaidos" duomenys sumažinti 180,00 Eur (M Jankaus
pagrindinė mokykla).
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Gautinų sumų 2. eilutės "Išlaidos" duomenys sumažinti
665,27 Eur (Pamario pagrindinė mokykla).
- Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Gautinų sumų 2. eilutės "Išlaidos" duomenys sumažinti
10776,54 Eur (Savivaldybės administracija).
Apskaitos politikoje" išankstinių apmokėjimų pripažinimas apibrėžtas 1. sk. "Išankstinių
apmokėjimo ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo 1 posk., bei 1 priedo 8 operacijoje.
Nesivadovaujant Apskaitos politikos nuostatomis, 2019-12-31 apskaitos registro "Didžioji knyga"
sąskaitoje 211 .Jšankstiniai apmokėjimai" neužregistruoti 10 776,54 Eur išankstiniai įsipareigojimai
(Savivaldybės administracija),
neužregistruoti 494,56 Eur išankstiniai įsipareigojimai
(Pamario
pagrindinė mokykla).
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos sąraše neteisingai perkelti apskaitos registro "Didžioji knyga"
sąskaitų likučių duomenys. Nevadovaujant Taisyklių 5 str. nuostatomis, Aiškinamajame rašte nepateikta
informacija ir nedetalizuoti 2019-12-31 apskaitos registro "Didžioji knyga" 12 116,37 Eur gautinų ir
mokėtinų sumų sąskaitų likučių duomenys. Darytina išvada, kad VSS 2019-12-31 Aiškinamuosius raštus
sudarė netinkamai ir neišbaigtai (M Jankaus pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė mokykla,
Savivaldybės administracija).
Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos vertinimas
Teisės aktai reglamentuoja, kad gautinų sumų suderinimo iniciatoriai turėtų būti jų gavejai.
Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacija atliekama gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo aktų duomenis
sutikrinant su buhalterinėje apskaitoje užregistruotais gautinų ir mokėtinų sumų likučiais. Jeigu gautina ar
mokėtina suma nebuvo suderinta ar nebuvo derinta, inventorizuojant tikrinami dokumentai, kuriais
pagrindžiama gautina ir mokėtina suma, nustatoma gautinos sumos atsiradimo data. Atlikus audito
procedūras nustatyta, kad audituojami subjektai suderino mokėtinas ir gautinas sumas (Iždas, M Jankaus
pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė mokykla, Savivaldybės administracija).
Atlikus inventorizaciją, sudaromi atskiri inventorizavimo aprašai-sutikrinimo
zimarasciai:
suderintoms, nesuderintoms mokėtinoms ir gautinoms sumoms. Tuo atveju, jei iki inventorizacijos
pabaigos mokėtinos ir gautinos sumos nebuvo suderintos, mokėtinų ir gautinų sumų inventorizavimo
apraše-sutikrinimo žiniaraštyje turi būti pažymima: nesuderintos sumos gavėjo (tiekėjo) ir apskaitos
duomenų skirtumas ir nurodoma neatitikimo priežastis. Nesivadovauta Apskaitos politikų" Išankstinių

3 Lietuvos Respublikos finansų viceministro 2011-07-25 raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-l107905
.Dėl 2011 metų ketvirtinių
biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo".
4 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-02-01 isakymas Nr. A 1-165 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
Administracijos apskaitos politikos patvirtinimo", Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01 isakymas
Nr. VI-209 .Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo".
5 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-12-31 isakymas Nr. 1K-464 .Dėl finansų ministro 2008-12-31 isakymo Nr. 1K465 .Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo
taisyklių ir formų patvirtinimo" (su pakeitimais).
6 Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-12-16 isakymas Nr. V-78 "Dėl buhalterinės apskaitos politikos
tvirtinimo", Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-02-01 isakymas Nr. AI-165 .Dėl Šilutės rajono
savivaldybės Administracijos apskaitos politikos patvirtinimo", Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01
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apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos, Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašų
reikalavimais, nebuvo sudaryti atskiri inventorizavimo aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai suderintoms bei
nesuderintoms mokėtinoms ir gautinoms sumoms (M Jankaus pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė
mokykla, Savivaldybės administracija).
Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizavimo apraše turi būti nurodytas kreditoriaus arba
skolininko pavadinimas, gautina arba mokėtina suma, ir jos atsiradimo data, tarpusavio suderinimo data.
Nesivadovauta Apskaitos politikų
Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos, Ilgalaikių ir
trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašų reikalavimais, gautinų ir mokėtinų sumų
inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose nenurodyta atsiradimo data, tarpusavio suderinimo
data (M Jankaus pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė mokykla, Savivaldybės administracija).
Kontrolės ir audito tarnybos raštuose''
buvo nustatyta, kad ankstesniais laikotarpiais,
nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių skolų pripažinimo beviltiškomis bei jų nurašymo ir
išėmimo iš apskaitos registrų, iš viso senesnės nei 10 metų sumos sudaro: 17 221,53 Eur įr atvaizduotos
ataskaitos 2 priede. Inventorizacijos aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose, kurie sudaryti 2019-11-30
apskaitos duomenimis, neteisingai pateikta seniausia skolos atsiradimo data - 2016-12-31. Kontrolės ir
audito tarnybos duomenimis, kai kurių mokėtinų ir gautinų sumų atsiradimo data nuo 2007 metų (2
priedas) (Savivaldybės administracija).
Inventorizacijos aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai 2019-12-31 sudaryti nesivadovaujant Įstatymo"
4 st., Apskaitos politikos'" reikalavimais, t. y. nenurodyta mokėtinų ir gautinų sumų tiksli atsiradimo data,
gautini, laiku nesumokėti sumų likučiai. Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. inventorizavimo aprašaisutikrinimo žiniaraščiai Nr. 1,2,3,4 sudaryti formaliai. Inventorizacijos komisija!' atlikus mokėtinų ir
gautinų sumų inventorizaciją, patvirtino parašais neišbaigtus inventorizacijos aprašus-sutikrinimo
žiniaraščius. Mokėtinų ir gautinų sumų 1 950 094,53 Eur inventorizacija atlikta formaliai ir neišbaigtai,
nustatyta klaida savivaldybės Administracijoje - reikšminga. Kontrolės ir audito tarnybos nustatyta audito
reikšminga klaida!2 pagal 2018-12-31 Finansinės būklės ataskaitos turto duomenis - 1 800816,50 Eur
Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacija atliekama gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo aktų
duomenis sutikrinant su buhalterinėje apskaitoje užregistruotais gautinų ir mokėtinų sumų likučiais.
Nesivadovaujant Taisyklių'< 48 p. reikalavimais, apskaitos registre "Didžioji knyga" sąskaitoje 211
.Jšankstiniai apmokėjimai" neužregistruoti ir neinventorizuoti 10 776,54 Eur išankstiniai apmokėjimai
(Savivaldybės administracija).

įsakymas Nr. VI-209 .Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo", Šilutės rajono savivaldybės Administracijos
direktoriaus 2016-09-29 įsakymas Nr. A 1-123 5 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės Iždo apskaitos vadovo patvirtinimas".
7 Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-12-16 įsakymas Nr. V-78 .Dėl buhalterinės apskaitos politikos
tvirtinimo", Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-02-01 įsakymas Nr. AI-165 .Dėl Šilutės rajono
savivaldybės Administracijos apskaitos politikos patvirtinimo", Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01
įsakymas Nr. VI-209 .Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo", Šilutės rajono savivaldybės Administracijos
direktoriaus 2016-09-29 įsakymas Nr. Al-1235 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės Iždo apskaitos vadovo patvirtinimas".
8 Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-03-17 raštas Nr. KlO-(1.2)-30 .Dėl mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitoje nustatytų neatitikimų".
9 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas 2001-11-06 Nr. IX-574.
10 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016-09-29 įsakymas Nr. AI-1235 .Dėl Šilutės rajono
savivaldybės Iždo apskaitos vadovo patvirtinimas".
11Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019-10-18 įsakymas Nr. A1-1082 .Dėl finansinio turto ir
įsipareigojimų inventorizacijos atlikimo".
12 Lietuvos
Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 .Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais)".
13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 .Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".
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Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Aiškinamajame rašte neteisingai perkelti apskaitos registro
"Didžioji knyga" sąskaitų likučių duomenys (12 116,37 Eur) (M Jankaus pagrindinė mokykla, Pamario
pagrindinė mokykla, Savivaldybės administracija).
Kiti pastebėjimai
Audito metu nustatyta, kad nesudarytas ir įstaigos vadovo įsakymu nepatvirtintas Biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (Iždas).
Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo!" 33 str., 23-ojo VSAFAS 22 p.,
Biudžetinių įstaigų sąmatų rengimo ir Biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos
aprašo" 13 p. reikalavimais, Savivaldybės svetainėje neskelbiami Administracijos Biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai. VSS ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, 0 jeigu jos neturi, - už
atitinkamos VSS grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje.
Vadovaujantis 23-ojo VSAFAS 22 p. nuostatomis 16, viešojo sektoriaus subjektas per 10 kalendorinių
dienų nuo Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo dienos interneto svetainėje paskelbia biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinį.
Pagal 228xxx 1 sąskaitų apyvartos žiniaraščių duomenis gautinos sumos nenurašomos, 0
apmokamos pateikiant paraišką Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui.
Sąskaitos 2282101 "Sukauptos finansavimo pajamos" likučio tikrinimui rekomenduojama
formulė: (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje=D2282 (laikotarpio pradžiai)+K70-D42xx2, kuri nėra teisės
aktais reglamentuota kaip privaloma taisyklė, tačiau tai yra naudingas patarimas, kaip pasitikrinti, ar
teisingas sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Šis kontrolės būdas, likučių tikrinimo
metodas, Finansų ministerijos rekomenduotas praktikoje taikyti VSAF AS taikymo pradžioje.
2282101 "Sukauptos finansavimo pajamos" likutis ne visada lygus sąskaitų K 691, K 692, K
6952, K 6953 "Įsipareigojimai" likučiui, kadangi D 2282101 "Sukauptos finansavimo pajamos"
susijusios tik su tais įsipareigojimais, kurie bus dengiami iš finansavimo sumų, 0 sąskaitose K 69
"Įsipareigojimai" registruojami tie įsipareigojimai, kurie bus dengiami iš įstaigos pajamų lėšų, skola už
ilgalaikį turtą arba dar nepanaudotas atsargas, susidaro likučio skirtumas. Daugeliu atvejų bendras
sąskaitų K 69 "Įsipareigojimai" likutis gali būti didesnis už D 2282101 "Sukauptos finansavimo pajamos"
likutį, Kai sumos sutampa, įstaiga neturi jokių pajamų įplaukų ir neturi skolų už įsigytą turtą. Procedūros
atliktos tinkamai, neatitikimų nenustatyta.
Dėl avanso apyskaitų, Atkreipiame dėmesį, kad įstaigų Apskaitos politikose, vadovuose
nereglamentuoti avansiniai mokėjimai, nenustatyta avanso apyskaitos forma, pildymo ir atsiskaitymo
tvarka. (M Jankaus pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė mokykla, Savivaldybės administracija).
IŠVADOS
1. Sąskaitų 211 .Jšankstiniai apmokėjimai" duomenys neperkelti į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Gautinų sumų 2. eilutės "Išlaidos" duomenys sumažinti 12 116,37 Eur.

14 Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 istatymas Nr. X-1212 (su pakeitimais).
15 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016-02-02 isakymas Nr. A 1-125 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
Administracijos ir centralizuotos buhalterijos skyriaus aptamaujamų biudžetinių įstaigų sąmatų rengimo ir biudžeto vykdymo
ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
16 Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-06-11 isakymas Nr. lK-213 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo" (su pakeitimais).
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2. Nesudaryti atskiri inventorizavimo aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai suderintoms bei nesuderintoms
mokėtinoms ir gautinoms sumoms.
3. Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose nenurodoma jų
atsiradimo data, tarpusavio suderinimo data.
4. Nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių skolų pripažinimo beviltiškornis bei jų nurašymo
ir išėrnimo iš apskaitos registrų, iš viso senesnės nei 10 metų sumos sudaro: 17 221,53 Eur. Administracijos
apskaitos dokumentuose neteisingai nurodyta mokėtinų ir gautinų sumų atsiradimo data.
5. Mokėtinų ir gautinų sumų 1 950 094,53 Eur inventorizacija atlikta formaliai ir neišbaigtai,
nustatyta klaida savivaldybės Administracijoje - reikšminga.
6. Apskaitos registre "Didžioji knyga" sąskaitoje 211 .Jšankstiniai apmokėjimai" neužregistruoti ir
neinventorizuoti 10776,54 Eur išankstiniai apmokėjimai.
7. Nesudarytas ir įstaigos vadovo įsakymu nepatvirtintas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas.
8. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Aiškinamajame rašte neteisingai perkelti apskaitos registro
"Didžioji knyga" sąskaitų likučių duomenys (12 116,37 Eur).
9. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai neskelbiami interneto svetainėje.
10. Apskaitos politikose, vadovuose nereglamentuoti avansiniai mokėjimai, nenustatyta avanso
apyskaitos forma, pildymo ir atsiskaitymo tvarka.
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO

PLANAS
lentelė

Eil.
Nr.

Rekomendacija
2

1.

Subjektas, kuriam
teikta
rekomendacija

sumoms.
3. Gautinų
lr mokėtinų
sumų
inventorizavimo
aprašuosesutikrinimo
žiniaraščiuose
. diImo datą,
nuro dyti. JŲ atsira
tarpusavio suderinimo datą.

I Priemonės

3

Apskaitos
registro
"Didžioji ~
Jankaus
knyga"
sąskaitos
211 'pagrindinė
apmokėjimai" 'moky.kla: Pamario
.Jšankstiniai
y.. pagrindinė
A·teinančiais
duomenis
mokykla
laikotarpiais teisingai perkelti į Savivaldybės
Mokėtinų
lr gautinų
sumų administracija
ataskaitą.

2. Sudaryti
inventorizavimo
aprašus-sutikrinimo žiniaraščius:
suderintoms
nesuderintoms
kė .'
.
mo etmoms
lr
gautmoms

~eiksmas

I Komentarai

Rekomendacijos
igyvendinimo
terminas (data)
5

4

Apskaitos registro "Didžioji
knyga"
sąskaitos
211
.Jšankstiniai apmokėjimai"
d
.
k 1
uomems
per e s
Į
Mokėtinų lr gautinų sumų
ataskaitą.

2020-04-27

M
Jankaus
pagrindinė
mokykla, Pamario
pagrindine
kykl
mo
a,
Savivaldybės

Sudarys
atskirus
inventorizavimo
aprašussutikrinimo
žiniaraščius
d .
d .
su enntoms, nesu enntoms
ke .
.
mo etmoms lr gautmoms

Nuolat

administracija

sumoms.

M
Jankaus Gautinų ir mokėtinų sumų
pagrindinė
inventorizavimo aprašuosemokykla, Pamario sutikrinimo žiniaraščiuose
pagrindine
kykla
nuro d'ys atsira diImo d ata,
~:vivaldYbėS
tarpusavio suderinimo data.
administracija

Nuolat
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ataskaitu vertinimas"

.Jviokėtinu

ir

gautinu

sumų

.Įvertins
gautinų
sumų
apskaitos
registruose
(inventorizacijos
aprašuose-sutikrinimo
žiniaraščiuose)
užregistruotas
nuo 2007
metų
gauti nas
(įsisenėjusias) sumas - 17
221,53
Eur,
atliks
įvertinimo procedūras dėl
pripažinimo beviltiškomis
skolomis.

2020-04-27

5. Mokėtinų

Sudarys Mokėtinų ir gautim;
sumų
inventorizavimc
aprašus-sutikrinimo
žiniaraščius
Nr.
1,2,3,4
vadovaujantis
Apskaitos
politikos 18
reikalavimais.
nventorizacijos
komisija
pasirašys lr patvirtins tik
.šbaigtus, faktiškai atliktos
nventorizacij os
nventorizavimo
aprašus
sutikrinimo žiniaraščius.

Nuolat

6. Išankstinius
apmokėjimus M
Jankaus
apskaitos
registre
"Didžioji pagrindinė
knyga"
registruoti
Ir mokykla, Pamario
.
..
k' . pagrindine
inventonzuoti
tam
s irtoje, okykla

Išankstinius apmokėjimus
apskaitos registre "Didžioji
knyga"
registruos
lr
..
k' .
mventonzuos
sąs aitoje

2020-04-27

4.

Įvertinti
apskaitos

gautinų

sumų Savivaldybės
registruose administracija

užregistruotas nuo 2007 metų
gautinas (įsisenėjusias) sumas 17221,53 Eur, atlikti įvertinimo
procedūras
dėl
pripažinimo
beviltiškomis skolomis.

Ir
gautinų
sumu,Savivaldybės
nventorizavimo
aprašus administracija
sutikrinimo
žiniaraščius
Nr.
1,2,3,4 sudaryti
vadovaujantis
~pskaitos
politikos'
eikalavimais.
Inventorizacijos
komisijai pasirašyti ir patvirtinti
ik išbaigtus, faktiškai atliktos
nventorizacijos
inventorizavimc
aprašus-sutikrinimo žiniaraščius.

sąskaitoje
211
apmokėjimai".
7.

"Išankstiniai ~~ViValdYbėS
administracija

Sudaryti
lr
Administracijos Iždas
direktoriaus įsakymu patvirtinti
Biudžeto
vykdymo
ataskaitų
rinkinio pildymo Ir pateikimo
tvarkos aprašą.

211
.Jšankstiniai
apmokėjimai".
Sudarys
Ir direktoriaus
įsakymu
patvirtins
Biudžeto
vykdymo
ataskaitų rinkinio pildymo
lr
pateikimo
tvarkos
aprašą.

2020-04-27

8. Mokėtinų
Ir gautinų
sumų 1M
Jankaus Mokėtinų Ir gautinų sumų
ataskaitos Aiškinamajame rašte vagrindinė
ataskaitos Aiškinamajame
teisingai atskleisti informaciją mokykla, Pamario rašte
teisingai
atskleis

2020-04-27

apie perkeltus apskaitos registro ~xz~nė
"Didžioji

knyga"

informaciją.

sąskaitų Savivaldybės

17 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-02-01 isakymas Nr. AI-165 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
administracijos apskaitos politikos patvirtinimo",
18 Ten pat.

9

likučius duomenis.
9.

Tikrinimo ataskaita
ataskaitu vertinimas"

.. Mokėtinu

Savivaldybės
skelbs
laiku
vykdymo
rinkinius.

svetainėje
biudžeto
ataskaitų

ir

gautinu

sumų

udministracija

Vadovaujantis
teisės
aktų f;avivaldybės
reikalavimais,
Savivaldybės 'administracija
svetainėje laiku skelbti biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.

Jankaus Nustatys avanso apyskaitos
10. Nustatyti
avanso
apyskaitos M
lr
formą, pildymo lr atsiskaitymo pagrindine
formą,
pildymo
mokykla,
Pamario
tvarką.
atsiskaitymo tvarką.
pagrindine
mokykla,
f;avivaldybės
'administracija

2020-04-27

2020-04-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p, prašytume iki
2020-04-30 informuoti apie rekomendacijų įgyvendinimą (pagrįsti pateisinamaisiais dokumentais).

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Judita Subačienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

Rasa Balandienė

Ataskaita surašyta 2 egz.
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ataskaitu vertinimas c,

,..Mokėtinu

ir

gautinu

sumų

PRIEDAI
I priedas

Audito apimtis ir metodai
Audito tikslas - įvertinti Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo atitikimą teisės aktams,
mokėtinų, gautinų sumų atvaizdavimo apskaitoje teisingumą.
• Ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. Dėl to, kad audito metu vertinome
teisėtumo, teisingumo požiūriu, atskiros audito išvados neteikiame. Rengiant ataskaitą darėme prielaidą,
kad visi pateikti dokumentai yra patikimi ir galutiniai, 0 dokumentų kopijos atitinka originalus. Audito
procedūros atliktos vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais 19, Viešojo sektoriaus ir finansinės
atskaitomybės standartais, TAAIS, Tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. Audito metu vertinome:
• Mokėtinų ir gautinų sumų registre pateiktus apskaitos duomenis pagal jų pobūdį (pvz., gautinos
sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos,
įsipareigojimai ir kt.).
• Mokėtinų, gautinų sumų užregistravimą apskaitoje.
• Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos duomenų atitikimą su apskaitos registro "Didžioji
duomenimis.

knyga"

• Apskaitos registro "Didžioji knyga" sąskaitų duomenų
atvaizdavimą Mokėtinų lr gautinų sumų
ataskaitos Aiškinamajame rašte. Aiškinamojo rašto sudarymo atitikimą teisės aktams.
• Ar vadovautasi įsakymu" patvirtintomis taisyklėmis, ar sudarytas Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos
pildymo, pateikimo tvarkos aprašas.
• Ar mokėtinų ir gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo registruose nurodyti nuvertėjimo požymiai
yra pagrįsti, ar nustatyta nuvertėjimo senatis, ar nuvertėjimas užregistruotas teisingomis sąskaitų
korespondencijomis ir teisinga suma.
• Gautinų sumų nurašymą šiais atvejais: apmokėjimas, perdavimas kitai įstaigai, nurašymas, kai
ankščiau buvo užregistruotas nuvertėjimas, grąžinamos ne pinigais.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Tarybai dėl 2019 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės turto bei lėšų naudojimo.
Siekiant užtikrinti tinkamą Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą, biudžetinės įstaigos
nustato tokią individualią sąskaitų ir jų detalizavimo požymių struktūrą, kad būtų pateikiama minėtosioms
ataskaitoms parengti reikalinga informacija. Remiantis apskaitos registrų "Didžioji knyga", Mokėtinų ir
gautinų sumų ataskaitų duomenimis, keturių audituotų subjektų 2019-12-31 mokėtinos ir gautinos sumos
pagal finansavimo šaltinius - 10 130 500,00 Eur, iš jų: mokėtinos sumos - 9 704 668,00 Eur, gautinos
sumos - 425 832,00 Eur.
Audituotų įstaigų mokėtinos ir gautinos sumos pagal finansavimo šaltinius:
M Jankaus pagrindinė mokykla:
Mokėtinos sumos (SB) -7752,00 Eur;
Mokėtinos sumos (VB) - 6 941,00 Eur;
Mokėtinos sumos (SPEC) - 572,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) - 1 933,00 Eur;
19 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 isakymas Nr. V-26 .Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais)".
20 Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-12-31 isakymas Nr. 1K-465 "Dėl Finansų ministro 2008-12-31 isakymo Nr.
lK-465 "Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų
sudarymo ir taisyklių ir formų patvirtinimo" (su pakeitimais).
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ataskaitu vertinimas"

"Mokėtinų

ir

gautinu

sumų

Gautinos sumos (VB) -7,00 Eur;
Gautinos sumos (SPEC) - 1 930,00 Eur.
Pamario pagrindinė mokykla:
Mokėtinos sumos (VB) - 4007,00 Eur;
Mokėtinos sumos (SB) - 7 938,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) - 666,00 Eur;
Gautinos sumos (SPEC) - 2373,00 Eur.
Savivaldybės administracija:
Mokėtinos sumos (SB) - 921 355,00 Eur;
Mokėtinos sumos (VB) - 28399,00 Eur;
Mokėtinos sumos (SPEC) - 5 004,00 Eur;
Gautinos sumos (VB) - 24,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) - 342376,00 Eur;
Gautinos sumos (SPEC) -76523,00 Eur.
Savivaldybės Iždas:
Mokėtinos sumos (SB) - 8 722 700,00 Eur;
Pastaba: VB - valstybės biudžeto lėšos, SB - savivaldybės biudžeto lėšos, SPEC - biudžetinių įstaigų
pagrindinės veiklos kitos pajamos (už atsitiktines paslaugas, nuomą, kt.).
Audito metu buvo vertinamas mokėtinų ir gautinų sumų registravimo apskaitoje procedūrų
tei sėtumas , Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo atitikimas teisės aktams, atvaizdavimo
apskaitoje teisingumas.
Audito procedūros atliktos remiantis įstaigų pateiktais 2019-12-31 apskaitos dokumentais:
- apskaitos registrais "Didžioji knyga";
- Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitomis;
- Aiškinamaisiais raštais;
- Apskaitos politikomis, vadovais, tvarkų aprašais;
- sąskaitų apyvartos žiniaraščiais;
- suderinimo aktais;
- inventorizavimo aprašais-sutikrinimo žiniaraščiais.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems įrodymams gauti buvo naudotos audito procedūros:
- patikrinimas (dokumentų tikrinimas);
- paklausimas (įrodymų gavimas pokalbio metu).
Auditas atliktas, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje
nėra reikšmingų iškraipymų, kad jame
teisingai parodytos mokėtinos ir gautinos sumos. Visiškas
užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.)
ūkinių įvykių, operacijų.
2 priedas

Šilutės rajono savivaldybės Administracijos
Apskaitoje
Eil. Nr.

Pavadinimas

mokėtinos ir gautinos sumos nuo 2016-12-31
Audito metu nustatyta
atsiradimo data

pateikti duomenys

Gavimo data

1

UAB "Baltic Engineers"

2017-01-01

2

VšĮ Šiaulių regiono plėtros
agentūra

2016-12-31

Mokėjimas

2016-12-31

Suma

Skolos atsiradimo

3 446,48 2010.01.30
271,52 2016.11.30

data

skolos
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ataskaitu vertinimas

.i

Mokėtinu

ir

gautinu

sumų

r,

1 538,64 2016.11.31

3

VšĮ Šiaulių regiono plėtros
agentūra

2016-12-31

2016-12-31

4

AB bankas SNORAS
A.M.

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

115,39 2012.04.17-2012.05.15
109,61 2011.04.15-2011.05.31

6

Asociacija "Juknaičių
bendruomenė"

2016-12-31

2016-12-31

6 024,89 2009.12.31-2015.05.12

7

2016-12-31

2017-01-30

151,21 2013.06.28

8

Asociacija bendruomenė
"Stubriai"
A.L.

2016-12-31

2016-12-31

263,34 2009.04.28-2010.03.17

9

A.B.

2016-12-31

10

IĮ Sveikatos priežiūra,
reabilitacija ir korekcija

2016-12-31

2017-01-30

291,70 2016.07.19-2017.12.31

11

IĮ Sveikatos priežiūra,
reabilitacija ir korekcija

2016-12-31

2017-01-30

1 037,54 2016.07.19-2017.12.32

12

Laučių kaimo bendruomenė

2016-12-31

2016-12-31

3 802,98 2010.03.22

13

L. Š.

2016-12-31

2016-12-31

732,39 2013.11.29-2014.02.17

14

Manto Kubiliaus įmonė

2016-12-31

2016-12-31

218,86 2008.08.27

15

Seniūnijos bendrovė "Žiedas"

2016-12-31

2016-12-31

2 609,48 2007.12.31

16

Šilutės rajono neįgaliųjų
draugija

2016-12-31

2016-12-31

530,63 2016.11.15

17

UAB "Šiaudenis"

2016-12-31

2016-12-31

19,37 2012.03.19

18

Šilutės rajono ŽUB "Natanga"

2016-12-31

2016-12-31

889,24 2007.12.31

19

UAB "Concierge". LT

2016-12-31

2016-12-31

236,50 2014.09.30-2015.1 0.12

20

UAB "Empos"

2016-12-31

2016-12-31

461,41 2014.07.11

21

UAB "Šilutės vandenys"

2016-12-31

2016-12-31

278,49 2010.11.30-2013.02.22

22

UAB "Viremida"

2016-12-31

2016-12-31

364,30 2013.03.15

23

UAB "AF-Consult

2016-12-31

2016-12-31

6,49 2013.10.31

24

2016-12-31

2016-12-31

20,08 2017.12.29

25

Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcija prie
V.L.

2016-12-31

2016-12-31

26

1. Ž.

2016-12-31

14,48 2007.12.31
120,17 2016.07.29

27

V.L.

2016-12-31

2016-12-31

103,88 2015.01.29

28

Žuvininkystės tarnyba prie
Lietuvos Respublikos Žemės
ūkio ministerijos

2016-12-31

2016-12-31

29
30

Mokėtinas darbo užmokestis
nuo autorinių sutarčių
AB bankas SNORAS

31

AB bankas SNORAS

32

UAB "Concierge". LT

5

Iš viso:

-

92,75 2016.04.30

-

7,24 2008.01.31-2010.12.15

3 747,52 2008.05.16

2013-01-04

28,71 2013.01.04

-

-

286,72 2012.04.10

-

-

1 152,25 2015.05.l1

x

x

2016-12-31

28974,26
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ataskaitu vertinimas"

,. Mokėtinu

ir

gautinu

sumų

3 priedas

Teisės aktai
1. Savivaldybės kontrolierės 2019-10-22 pavedimas Nr. K13-5 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito
atlikimo" .
2. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V -26 .Dėl valstybinio
audito reikalavimų patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais)".
3. Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-12-31 įsakymas Nr. 1K-465 .Dėl Finansų ministro
2008-12-31 įsakymo Nr. 1K-465 .Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų
žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir taisyklių ir formų patvirtinimo" (su
pakeitimais ).
4. Lietuvos Respublikos Finansų viceministro 2011-07-25 raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-11 07905 .Dėl
2011 metų ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo".
5. Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-02-01 įsakymas Nr. Al-165 .Dėl
Šilutės rajono savivaldybės administracijos apskaitos politikos patvirtinimo".
6. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01 įsakymas Nr. Vl-209 .Dėl
buha1terinės apskaitos vadovo patvirtinimo".
7. Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-12-16 įsakymas Nr. V-78 "Dėl
buha1terinės apskaitos politikos tvirtinimo", Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 201802-01 įsakymas Nr. Al-165 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės Administracijos Apskaitos politikos
patvirtinimo", Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012-09-01 įsakymas Nr. Vl-209 "Dėl
buha1terinės Apskaitos vadovo patvirtinimo", Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus
2016-09-29 įsakymas Nr. Al-1235 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės Iždo apskaitos vadovo patvirtinimas".
8. Lietuvos Respublikos Buha1terinės apskaitos įstatymas 2001-11-06 Nr. IX-574.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 .Dėl inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo" .
10. Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-12-16 įsakymas Nr. V-78 "Dėl
buha1terinės apskaitos politikos tvirtinimo".
11. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X1212 (su pakeitimais).
12. Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016-02-02 įsakymas Nr. Al-125 "Dėl
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos ir Centralizuotos buhalterijos skyriaus aptamaujamų
biudžetinių įstaigų sąmatų rengimo ir biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" .
13. Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 "Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo" (su pakeitimais).

