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ĮŽANGA
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės kontrolierės pavedimu1
atlieka 2016 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:
 Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija),
 Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija (toliau – Žemaičių Naumiesčio gimnazija),
 Šilutės pirmoji gimnazija (toliau – Pirmoji gimnazija),
 Šilutės Pamario pagrindinė mokykla (toliau – Pamario pagrindinė mokykla),
 Šilutės H. Šojaus muziejus (toliau – H. Šojaus muziejus).
Audituojamas laikotarpis – 2016 metai.
Audito tikslas – išanalizuoti Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo atitikimą teisės
aktams, įvertinti mokėtinų, gautinų sumų atvaizdavimo apskaitoje teisingumą.
Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas
Šeputis, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas – Anžela Bernotienė, Žemaičių Naumiesčio
gimnazijai vadovavo Liudvikas Genys, Pirmajai gimnazijai – Laima Spirgienė, Pamario pagrindinei
mokyklai – Jonas Bendžius, H. Šojaus muziejui – Indrė Skablauskaitė.
Ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. Dėl to, kad audito metu vertinome
teisėtumo požiūriu, atskiros audito išvados neteikiame. Rengiant ataskaitą darėme prielaidą, kad visi
pateikti dokumentai yra patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus. Audito procedūros
atliktos vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais2, Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės
standartais, TAAIS, Tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Tarybai dėl 2016 metų Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės turto bei lėšų naudojimo.
Audito metu tikrinome (analizavime, vertinome):
 Ar mokėtinų ir gautinų sumų registre pateikti apskaitos duomenys atitinka pagal jų pobūdį (pvz.,
gautinos sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių
sąnaudos, įsipareigojimai ir kt.). Ar mokėtinos, gautinos sumos apskaitoje užregistruotos teisingomis
sąskaitų korespondencijomis.
 Ar per vienerius metus gautinų sumų, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių
sąnaudų inventorizacijos duomenys atitinka apskaitos registruose nurodytus duomenis. Ar
inventorizacijos metu nustatytas perteklius arba trūkumas įformintas vadovo įsakymu apskaitoje
užregistruotas teisingomis sąskaitų korespondencijomis ir verte. Ar mokėtinų ir gautinų sumų, išankstinių
apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų registrų duomenys inventorizuoti – suderinti suderinimo
aktais. Ar 2016-12-31 apskaitos registre „Didžioji knyga“ priskaičiuota ir pateikta ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalis.
1

Savivaldybės kontrolierės 2016 m. liepos 15 d. pavedimas Nr. K13-4 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito atlikimo“.
2
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais)“.
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 Ar 2016-12-31 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos duomenys sutampa su šių sąskaitų apskaitos
registro „Didžioji knyga“ duomenimis.
 Ar apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų duomenys teisingai nurodyti Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitos Aiškinamajame rašte. Ar Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Aiškinamasis raštas sudaromas
vadovaujantis teisės aktų3 reikalavimais. Ar vadovaujantis Finansų ministro įsakymu4 patvirtintomis
taisyklėmis sudarytas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo, pateikimo tvarkos aprašas.
 Ar iš per vienerius metus mokėtinų ir gautinų sumų, nuvertėjimo apskaičiavimo registruose nurodyti
nuvertėjimo požymiai yra pagrįsti, ar teisingai nustatyta nuvertėjimo senatis. Ar nuvertėjimas
užregistruotas teisingomis sąskaitų korespondencijomis, nuvertėjimas užregistruotas teisinga suma.
 Ar iš apskaitos nurašomos per vienerius metus gautinos sumos. Ar nurašymas užregistruotas
tinkamomis sąskaitų korespondencijomis. Ar vadovaujantis Tarybos sprendimu5 mokėtinos ir gautinos
sumos apskaitoje pripažįstamos beviltiškomis, nurašomos.
 Ar apskaitos registruose teisingai detalizuotos gautinos, mokėtinos sumos, ar teisingai pagal išlaidų
ekonominės klasifikacijos kodus perkeltos į 2016-12-31 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą.
Siekiant užtikrinti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo reikalavimų
vykdymą, biudžetinės įstaigos nustato tokią individualią sąskaitų ir jų detalizavimo požymių struktūrą,
kad būtų pateikiama minėtosioms ataskaitoms parengti reikalinga informacija. Remiantis apskaitos
registro „Didžioji knyga“, Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenimis, 2016-12-31 penkių audituotų
VSS mokėtinos ir gautinos sumos pagal finansavimo šaltinius iš viso – mokėtinos sumos – 1 543 547,00
Eur, gautinos sumos – 112 203,00 Eur, iš jų:
- Savivaldybės administracija:
Mokėtinos sumos (SB) – 1 491 629,00 Eur;
Mokėtinos sumos (VB) – 28 543,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) – 107 786,00 Eur;
Gautinos sumos (VB) – 104,00 Eur.
- Žemaičių Naumiesčio gimnazija:
Mokėtinos sumos (SB) – 8 683,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) – 240,00 Eur.
- Pirmoji gimnazija:
Mokėtinos sumos (SB) – 4 683,00 Eur;
Mokėtinos sumos (VB) – 2 202,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) – 146,00 Eur.
- Pamario pagrindinė mokykla:
Mokėtinos sumos (SB) – 4 726,00 Eur;
Mokėtinos sumos (VB) – 5 850 ,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) – 3 728,00 Eur.
- H. Šojaus muziejus:
Mokėtinos sumos (SB) – 1 957,00 Eur;
Gautinos sumos (SB) – 199,00 Eur.

3

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Finansų ministro 2008 m. gruodžio
31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto
vykdymo ataskaitų sudarymo ir taisyklių ir formų patvirtinimo“ // V. žinios, 2009, Nr. 3-60.
4
Ten pat.
5
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T1-1019 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų
nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos patvirtinimo”.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamas mokėtinų ir gautinų sumų registravimo apskaitoje procedūrų
teisėtumas, Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo atitikimas teisės aktams, mokėtinų, gautinų
sumų atvaizdavimo apskaitoje teisingumas.
Audito procedūros atliktos remiantis pateiktais 2016-12-31 apskaitos dokumentais:
- apskaitos registras „Didžioji knyga“;
- Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita;
- Aiškinamasis raštas;
- inventoriniai aprašai (mokėtinų ir gautinų sumų);
- Apskaitos politika, vadovas;
- suderinimo aktai.
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 ir finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, kad jose teisingai parodytos mokėtinos ir gautinos sumos.
Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių įvykių, ūkinių operacijų.
PASTEBĖJIMAI
Atlikus auditą nustatyta:
 Nesivadovauta Finansų viceministro rašto6 reikalavimais, Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31
ataskaitoje neteisingai pateikti apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitos 5230001 „Ilgalaikės vidaus
paskolos“ duomenys, susidaręs neatitikimas – 201 641,25 Eur (Savivaldybės administracija).
 Nepriskaičiuota ir nepateikta ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis. Ilgalaikių
įsipareigojimų apskaičiuota dalis, kuri turi būti grąžinta per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės
ataskaitinio laikotarpio dienos, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalies sąskaitas (Savivaldybės administracija).
 Administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus atsakinga buhalterė nesivadovavo Finansų
viceministro rašto7 nuostatomis, 2016-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučius
neteisingai perkėlė į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą. Apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų: 21
„Išankstiniai apmokėjimai“, 22 „Per vienerius metus gautinos sumos“, 212 „Ateinančių laikotarpių
sąnaudos“ duomenys neperkelti į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (Savivaldybės administracija).
 Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaitoje neteisingai perkelti apskaitos registro „Didžioji
knyga“ sąskaitų likučių duomenys. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje gautinos sumos padidintos
1 084,74 Eur (Savivaldybės administracija).
 Nesivadovauta Finansų viceministro raštu8, pateiktoje 2016-12-31 Mokėtinų ir gautinų sumų
6

Lietuvos Respublikos finansų viceministro 2011 m. liepos 25 d. raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 „Dėl 2011 metų ketvirtinių
biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo“.
7
Ten pat.
8Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2008, Nr. 70-2685, pakeitimas 2014 m. gruodžio 17 d .
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ataskaitoje neteisingai perkelti apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių duomenys. Sąskaitoje
66 „Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto“ užregistravus įsipareigojimus (socialines
išmokas), asignavimų valdytojai prisiima pareigą įsipareigojimus padengti gautais asignavimais –
plačiąja prasme. Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaitoje mokėtinos sumos sumažintos 634
225,92 Eur (Savivaldybės administracija).
 Nustatytas 2016-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių neteisingas perkėlimas į
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, neatitikimas – 670,49 Eur (H. Šojaus muziejus).
 Nesudarytas bei Kontrolės ir audito tarnybai nepateiktas 2016-12-31 Biudžeto vykdymo ataskaitos
rinkinio Aiškinamasis raštas (Pirmoji gimnazija).
Aiškinamajame rašte nepateikta detali informacija apie 2016-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“
gautinų ir mokėtinų sumų sąskaitų likučius. Kontrolės ir audito tarnybai pateiktoje 2016-12-31 Mokėtinų
ir gautinų sumų ataskaitoje neteisingai perkelti apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių
duomenys. Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaitoje gautinos sumos sumažintos
636 869,75 Eur (Savivaldybės administracija, Pirmoji gimnazija, Pamario pagrindinė mokykla, H. Šojaus
muziejus).
 Administracijos direktoriaus įsakymu9 patvirtintas Sąmatų rengimo ir biudžeto vykdymo ataskaitų
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašas. Tvarkoje nedetalizuotas apskaitos registro „Didžioji knyga“
sąskaitų likučių duomenų perkėlimas į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą. Pildant ataskaitą, mokėtinų ir
gautinų sumų likučiai, įskaitant nuvertėjimus (balansine verte), pagal Viešojo sektoriaus subjektų
rekomenduojamąjį bendrąjį sąskaitų planą į ataskaitą perkeliami pagal pateiktas buhalterines sąskaitas
(Savivaldybės administracija).
 Neatnaujinti Biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo 11.2, 12, 16
punktai (Savivaldybės administracija).
 Nesudarytas ir direktoriaus įsakymu nepatvirtintas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo,
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašas (Pirmoji gimnazija, Pamario pagrindinė mokykla).
 Nesivadovauta Inventorizacijos Taisyklių10 45-49 p. reikalavimais, 2016-12-31 gautinos sumos
nesuderintos suderinimo aktais. Gautinos sumos laikomos suderintomis, kai gautinų sumų suderinimo
aktą pasirašo abi šalys, patvirtindamos, kad sutinka su akte nurodyta likučio suma (Pamario pagrindinė
mokykla).
 2016-12-31 mokėtinos ir gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos
nesuderintos suderinimo aktais (H. Šojaus muziejus).
 Nesivadovauta Apskaitos politikos11 53-54 p. reikalavimais, nesudaryti inventorizavimo aprašaisutikrinimo žiniaraščiai, inventorizuojant nesuderintas, laiku negrąžintas ir beviltiškas gautinas sumas (H.
Šojaus muziejus).
 Apskaitoje 2016-12-31 gautinos sumos neinventorizuotos, t. y., nesudaryti inventorinai aprašai,
9

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A1-125 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos skyriaus aptarnaujamų biudžetinių įstaigų sąmatų rengimo ir
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ // TAR, 2014-10-07 Nr. 0.
11
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2016 m. gruodžio 22 d. direktoriaus įsakymas Nr. V1-29 „Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus
apskaitos politikos tvirtinimo”.

6
Audito ataskaita „Dėl penkių viešojo sektoriaus subjektų
mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimo“

gautinų sumų likučiai nepatvirtinti inventorizacijos komisijos parašais (Šilutės H. Šojaus muziejus).
 Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo12 33 str., 23-iojo VSAFAS 22 p.,
Biudžetinių įstaigų sąmatų rengimo ir Biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos
aprašo13 13 p. reikalavimais, Savivaldybės administracijos svetainėje neskelbiami biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai. VSS ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už
atitinkamos VSS grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje.
Vadovaujantis
23-iojo VSAFAS 22 p. nuostatomis14, viešojo sektoriaus subjektas per 10 kalendorinių dienų nuo
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo dienos interneto svetainėje paskelbia biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį (Savivaldybės administracija).
 Atlikus gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų audito procedūras nustatyta, kad gautinų sumų
apskaitos registruose (inventorizacijos aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose) nuo 2007 metų
užregistruotos gautinos sumos, kurios yra įsisenėjusios. Tikimybė jas atgauti yra maža, todėl reikėtų
atlikti atitinkamas procedūras pripažinti beviltiškomis (Savivaldybės administracija).
 Nepakankamai dedamos pastangos dėl šių įsisenėjusių gautinų sumų (debetinių skolų) pripažinimo
beviltiškomis bei jų nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų, iš viso 53 896,62 Eur :
- sąskaita 2111101 „Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“ – 3 446,48 Eur, UAB „Ramboll
Lietuva“ – avansinis apmokėjimas už Macikų koncentracijos stovyklos projekto parengimą, nuo 2008-1230;
- sąskaita 2111301 „Mokėtinas darbo užmokestis nuo autorinių sutarčių“ – 3 747,52 Eur;
- sąskaita 2298002 „Kitos gautinos sumos iš gyventojų“ – 23 664,84 Eur;
- sąskaita 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“ – iš viso 7 943,65 Eur; Sąskaitos
2262782 detalizavimas:
- ŽŪB „Natanga“ – 889,24 Eur (sąskaita 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“,
skolos susidarymo data, nuo 2007-12-31);
- M. K. įmonė – 218,86 Eur (skola nuo 2008-08-27);
- Šilutės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras – 10,68 Eur (skola nuo 2007-1231);
- Seniūnijos bendruomenei „Žiedas“ – 2 609,48 Eur (Administracijos paskolintos 2007-12-31);
- Snoro bankas – 115,39 Eur (skola nuo 2012-04-17);
- A. L. – 263,34 Eur (skola nuo 2009-04-28);
- Laučių kaimo bendruomenė – 3 836,66 Eur, (skola nuo 2010-03-22).
- sąskaita 2252001 „Gautinos sumos už turto nuomą“ – 15 094,13 Eur. Sąskaitos 2252001
„Gautinos sumos už turto nuomą“ įsisenėjusią skolą sudaro fizinių asmenų skola už turto nuomą (skolos
susidarymo data nuo 2009 m.) (Savivaldybės administracija).
 Nesivadovauta Tarybos sprendimo15 1.3 p. nuostatomis, 2016-12-31 iš apskaitos nenurašyta 318,53
Eur beviltiška skola Šilutės klubui „Diabetas ABC“ (Savivaldybės administracija).

12

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 2007, Nr.
77-3046, 33.
13
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A1-125 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos skyriaus aptarnaujamų biudžetinių įstaigų sąmatų rengimo ir
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
14Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2008, Nr. 70-2685, pakeitimas 2014 m. gruodžio 17 d.
15
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-518 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis“.

7
Audito ataskaita „Dėl penkių viešojo sektoriaus subjektų
mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimo“

 Pasikeitus teisės aktams (Finansų ministro įsakymo16 1.2.4. p.) neatnaujintas Tarybos sprendimu17
patvirtintas Šilutės savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo
66.1 p. (Savivaldybės administracija).
 Įvertinus 2016-12-31 apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių, pateiktų Mokėtinų ir
gautinų sumų ataskaitoje teisėtumą, apskaitos informacijos atskleidimą – neatitikimų nenustatyta
(Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Pirmoji gimnazija, Pamario pagrindinė mokykla).
 Dėl audito metu nustatytų neatitikimų ir teiktų rekomendacijų audituotos įstaigos informuotos
raštais: Žemaičių Naumiesčio gimnazija 2017-02-15 raštu Nr. K10-(1.2.)-18, Pirmoji gimnazija 2017-0217 raštu Nr. K10-(1.2.)-19, Pamario pagrindinė mokykla 2017-02-22 raštu Nr. K10-(1.2.)-20, H. Šojaus
muziejus 2017-03-07 raštu Nr. K10-(1.2.)-26, Savivaldybės administracija 2017-03-17 raštu Nr. K10(1.2.)-30. Audito metu pateikta 23 rekomendacijos, iš kurių 11 operatyviai įvykdyta. Savivaldybės
administracijos direktoriui 2017-03-17 rašte Nr. K10-(1.2.)-30 rekomendavome, kad įpareigotų
atsakingus asmenis, kurie iki 2016-03-31 įgyvendintų rekomendacijas, su pateisinančiais neatitikimų
ištaisymą dokumentais pateiktų Kontrolės ir audito tarnybai.
IŠVADOS
1. 2016-12-31 audituotų penkių VSS Mokėtinos ir gautinos sumos ataskaitose pagal
finansavimo šaltinius mokėtinos sumos sudaro – 1 543 547,00 Eur, gautinos sumos – 112 203,00 Eur.
2. Gautas pakankamas užtikrinimas, kad penkių audituotų VSS Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų dėl atitikties teisės aktams.
Atlikus auditą, reikšmingų klaidų nenustatyta, visais reikšmingais atžvilgiais Mokėtinų ir gautinų
sumų ataskaitose pateikti duomenys atitinka teisės aktų reikalavimus, išskyrus Ataskaitoje nurodytus
pastebėjimus.

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Judita Subačienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

Rasa Balandienė

Audito ataskaita surašyta 2 egz.: Šilutės rajono savivaldybės merui ir Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybai.
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1K-455 „Dėl Finansų ministro 2008 m. gruodžio
31 d. įsakymo Nr. 1K-464 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo
ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T1-606 „Dėl Šilutės savivaldybės biudžeto
sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

