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ĮŽANGA

Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnybos 2016 metų veiklos planą ir Savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės 2016 m.
liepos 15 d. pavedimą Nr. K13-5. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė,
kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė (grupės vadovė), vyriausioji specialistė Rasa Balandienė.

Audituojamas subjektas - Šilutės Hugo Šojaus muziejus (toliau - Muziejus). Įstaigos
adresas: Lietuvininkų g. 4, LT - 99185, Šilutė; kodas juridinių asmenų registre - 190704770.
Biudžetinės įstaigos Šilutės Hugo Šojaus muziejaus savininkas - Šilutės rajono savivaldybė, 0

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Šilutės rajono savivaldybės taryba.
Audito tikslas - įvertinti audituojamos įstaigos vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą

bei turto valdymą bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatyti ems tikslams; pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2016 metų finansinių
ataskaitų rinkinio, biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinio tikrumo ir teisingumo.

Audituojamas laikotarpis - 2016 metai.
Audituojamu laikotarpiu Šilutės muziejui vadovavo direktorė Roza Šikšnienė, Indrė

Skablauskaitė, vyriausiąja buhaltere dirbo Ana Golozubova.
Ši audito ataskaita yra išvadų, teikiamų Šilutės rajono savivaldybės Tarybai dėl pateiktų

tvirtinti 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, Savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto naudojimo sudėtinė dalis. Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir
nustatyti dalykai, 0 nepriklausoma nuomonė apie metinių finansinių bei biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius, savivaldybės, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus ir
Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos standartus, siekiant gauti pakankamą
užtikrinimą, kad metinėse finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų,
jos parengtos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius buhalterinę
apskaitą ir ataskaitų rinkinių sudarymą, 0 savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos ir turtas
valdomas, naudojamas įstatymų nustatytiems tikslams ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.

Audito procedūros atliktos kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu šiose srityse: ataskaitų rinkinių
viešinimo, darbo užmokesčio, tarpinių, metinių finansinių ataskaitų, mokėtinų ir gautinų sumų.
Audito įrodymams gauti buvo atrinkti visumą geriausiai reprezentavę audito pavyzdžiai. Audito
metu kiekvienai reikšmingai ūkinių operacijų grupei, sąskaitų likučiui ir atskleidimui parengtos ir
atliktos detalios procedūros, kurios apėmė finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų sulyginimą su
pagrindžiančiais apskaitos įrašais ir reikšmingų įrašų žurnaluose ir kitų koregavimų, atliktų
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo metu, tyrimas.

Atliekant auditą laiky tasi prielaidos, kad mums pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai
išsamūs ir galutiniai, 0 dokumentų kopijos atitinka originalus.

Pakankamiems, patikimiems, tinkami ems įrodymams gauti buvo naudotos audito
procedūros: patikrinimas (dokumentų tikrinimas); paklausimas (įrodymų gavimas pokalbio metu);
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duomenų analizė; teisės aktų peržiūra (atitikimas VSAF AS). Audito metu surinkta pakankamai
įrodymų nepriklausomai finansinio ir teisėtumo audito nuomonei pareikšti.

Ataskaitoje vartojamų sąvokų žodynėlis: Šilutės rajono savivaldybė (toliau - Savivaldybė),
asignavimų valdytojas - AV, biudžetinė įstaiga - BĮ, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartai - VSAF AS, viešojo sektoriaus subjektas - VSS, biudžeto vykdymo
ataskaita - BVA, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - BVAR, finansinė ataskaita - FA,
finansinių ataskaitų rinkinys - FAR, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys - KFAR,
Finansinės būklės ataskaita - FBA, Veiklos rezultatų ataskaita - VRA, Grynojo turto pokyčių
ataskaita - GTPA, Pinigų srautų ataskaita - PSA, Aiškinamasis raštas - AR.

Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio

Audito metu buvo vertinami Muziejaus 2016 metų finansinių Ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai.

1. Finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
- FBA pagal 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- VRA 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- GTPA pagal 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- PSA pagal 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- 2016 m. FAR AR su priedais (12-ojo VSAFAS 1 priedas, 13-ojo VSAFAS 1 priedas,

8-ojo VSAFAS 1 priedas, 6-ojo VSAFAS 6 priedas, 17-ojo VSAFAS 7 priedas, 17-ojo VSAFAS 8
priedas, 17-ojo VSAFAS 12 priedas, 20-ojo VSAFAS 4 priedas ir 5 priedas, 25-ojo VSAFAS
priedas).

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2).
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4).
- Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.
Turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta

FBA, 2016-01-01 buvo 2865,4 Eur, 2016-12-31 - 2888,5 Eur.

Muziejaus ilgalaikis materialusis turtas 2016-12-31 pagal grupes

Eil. Nr. Ilgalaikis materialusis turtas Turto balansinė vertė Turto likutinė vertė
1. Zemė 22600,00 22600,00
2. Kiti pastatai 3036620,47 2586849,91
3. Kiti statiniai 1 115,00 0
4. Nekilnojamosios kulturos vertybės 21973,76 21973,76
5. Mašinos ir įrenginiai 12733,43 1 604,51
6. Transporto priemonės 2461,77 1 701,23
4. Kilnojamosios kultūros vertybės 211474,75 211 474,75
8. Baldai ir biuro įranga 31 708,70 21498,30
9. Kompiuterinė įranga 22241,50 4050,80
10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 112,72 0

Iš viso: 2871 753,26

lentelė (Eur)
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Muziejaus mokėtinų sumų 2016-01-01 likutis buvo 440,00 Eur, 2016-12-31 mokėtinos
sumos buvo 1 957,00 Eur. Skolos pagal išlaidų straipsnius: darbo užmokesčio - 870,00 Eur arba
44,5%; komunalinės paslaugos - 1 069,00 Eur arba 54,7%; ryšių paslaugos - 18,00 Eur arba 1,0%.

Muziejaus gautinų sumų 2016-01-01 likutis buvo 199,00 Eur, 2016-12-31 gautinos sumos
buvo 0,00 Eur.

Dėl metinio biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų viešinimo
Atlikome vertinimą, ar Šilutės rajono savivaldybės 44 VSS (tame tarpe ir Muziejus) 2016

metais vykdė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, l-ojo, 23-iojo VSAF AS reikalavimus.
Vadovaujantis 23-iojo VSAFAS 20 punktu', VSS savo tarpines FA teikia už VSS grupės

KFAR parengimą atsakingam VSS ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pasibaigus tarpiniam
ataskaitiniam laikotarpiui. 23-iojo VSAF AS 22 p. reikalavimais, VSS per 10 dienų nuo FAR
pateikimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia tarpinių FAR.
Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu' pavedė Savivaldybės biudžeto AV metinių FAR
pateikti Biudžeto ir finansų skyriui iki kovo 15 d. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo ' 16 straipsnio, 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis, VSS ataskaitų rinkiniai skelbiami jo
interneto svetainėje. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 str. nurodyta, kad VSS metinių
ataskaitų rinkinį sudaro: metinės FA ir metinės BVA.

Vertinimo metu 2017-03-27 nustatyta, kad Muziejus savo interneto svetainėje paviešino
2016 metų BVAR, tačiau nepateikė Biudžeto vykdymo AR. Muziejaus FAR paviešintos 2016 m. I,
II, III ketv. finansinės ataskaitos, nepateiktas 2016-12-31 FAR.

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo" 35 straipsniu, už VSS ataskaitų rinkinių
sudarymą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako
VSS vadovas.

Audito metu rašui' informavome Administracijos direktorių apie B[ teisės aktų nevykdymą,
per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą (iki 2017-04-20), Administracijos direktorius, B[
vadovai buvo įpareigoti imtis priemonių. Gautas atsakymas, kad visi VSS supažindinti ir įpareigoti
laikytis teisės aktų reikalavimų bei nustatytų funkcijų atlikimo terminų. Rekomendacijos įgyvendintos.

Dėl darbo užmokesčio
Muziejaus darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Biudžetinių įstaigų ir

organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka", 0 kultūros ir meno darbuotojams - pagal

1 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 17 d. isakymas Nr. IK-464 .Dėl Finansų ministro 2008 m.
birželio 11 d. isakymo" Nr. IK-213 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto
patvirtinimo" pakeitimo II V. žinios, 2014.
2 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. isakymas Nr. A 1-256 .Dėl finansinių
ataskaitų rinkinių pateikimo grafiko patvirtinimo".
3 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. istatymas Nr. X-1212, 16; 33.1. str. II
V. žinios, 2007, Nr. 77-3046.
4 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. istatymas Nr. X-1212 II V. žinios, 2007,
Nr. 77-3046, 35 straipsnis.
5 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. kovo 30 d. raštas Nr. K10-(1.2.)-31 .Dėl Savivaldybės
VSS rinkinių viešinimo".
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 .Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo. "



6
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus
finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas". BĮ
darbuotojų darbas apmokamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta
bazinė alga (bazinis valandinis atlygis), išskyrus minimalią mėnesinę algą ir minimalų valandinį
atlygį. BĮ darbuotojų darbo užmokestį sudaro: tarnybinis atlyginimas ar tarifinis atlygis
(koeficientais), padaugintas iš bazinės mėnesinės algos dydžio; tarnybinio atlyginimo priedai;
priemokos; vienkartinės piniginės išmokos, skirtos darbuotojams skatinti. BĮ darbo užmokesčio
fondas turi būti skaičiuojamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir
valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika (toliau - Metodika)".
Metodika reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų lėšų (toliau - darbuotojai) darbo užmokesčio poreikio, rengiant atitinkamo
laikotarpio Savivaldybės biudžeto projektą, apskaičiavimą. Muziejus darbuotojų darbo užmokesčio
poreiki skaičiuoja pagal faktiškai nustatytq darbo užmokest], kaip nustato teisės aktai.

Muziejui Tarybos sprendimu'' patvirtintos 19,5 pareigybės, neviršytas leistinas patvirtintas
pareigybių (etatų skaičius). Sudarant Muziejaus darbuotojų etatų sąrašą", vadovautasi Savivaldybės
tarybos sprendimais.

Muziejus 2016 metais vykdė 05 programą - Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo
programą. Programos įgyvendinimui iš viso patvirtinta 196 000,00 Eur asignavimų, iš jų:
189 000,00 Eur - savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos, 7 000,00 Eur - lėšos už paslaugas ir
nuomą. Darbo užmokesčiui skirta - 118 000,00 Eur savarankiškų lėšų ir 1 000,00 Eur lėšų už
paslaugas ir nuomą, turtui įsigyti numatyta 1 000,00 Eur. Faktiškai panaudota 196 540,00 Eur
asignavimų, iš jų: 6 350,00 Eur darbo užmokesčio didinimui kultūros darbuotojams, pakeitus
Kultūros istaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir kitas darbo apmokėj imo sąlygas II.

Atlikę audito procedūras darbo užmokesčio nustatymo, apskaičiavimo ir išmokėjimo
srityse, reikšmingų neatitikimų nenustatėme.

Nustatyti buhalterinės apskaitos operacijų registravimo neatitikimai. Nesivadovauta
bendruoju privalomuoju sąskaitų planu 12 , Muziejaus direktoriaus patvirtintu Sąskaitų planu':',
neužregistruota sąskaitoje "Ligos pašalpos sąnaudos" - 465,71 Eur; sąskaitoje "Sukauptos
valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos" - 2071,77 Eur.

Nustatytas žiniaraštyje sukaupto rezervo ir apskaitos registre "Didžioji knyga" sąskaitos
Nr. 695 "Sukauptos atostoginių sąnaudos" - 3 056,57 Eur neatitikimas.

7 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-677 "Dėl kultūros įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo" (su pakeitimais).
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 280 .Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų
fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo".
9 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. TI-2467 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės
kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
nustatymo".
10 Šilutės muziejaus direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. PI-42 .Dėl 2015 m. darbuotojų etatų sąrašo
pakeitimo patvirtinimo."
II Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. ĮV -32; 2016 m. birželio 27 d. įsakymas
Nr. ĮV-574.
12 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. IK-190 .Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 22 d. įsakymo Nr. lK-455 dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo".
13 Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktoriaus 2009 m. gruodžio 27 d. m. įsakymas Nr. V 1-18 .Dėl sąskaitų plano
patvirtinimo" .
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Perkeliant "Didžioji knyga" 69 sąskaitų likučius į FBA "Trumpalaikiai įsipareigojimai" -
"Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai", duomenys sumažinti 5 878,40 Eur.

Audito metu raštu'" informavome Muziejaus direktorę apie nustatytus neatitikimus darbo
užmokesčio srityje, pateikėme 14 rekomendacijų, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą
(iki 2016-09-20), Muziejaus direktorė informavo'? apie priimtus sprendimus. Rekomendacijos
[gyvendintos: direktorės 2016-09-20 isakymu Nr. VI-20 patvirtinta Darbo laiko apskaitos
žiniaraščiu pildymo tvarka, įsakymu Nr. 1-19 patvirtintas naujas buhalterės pareigybės aprašymas,
perskaičiuoti atostoginiai 2 darbuotojams, užpildytos darbuotojų kortelės-pažymos, teisingai
užregistruoti duomenys registre" Didžioji knyga ", ištaisyti neatitikimai FBA.

Dėl mokėtinq ir gautinu sumų ataskaitos
Atlikome Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaitos (toliau - Ataskaita) pildymo bei

atvaizdavimo apskaitoje vertinimą. Vadovaujantis Finansų viceministro raštu" (toliau - Raštas) bei
VSS rekomenduojamu bendruoju sąskaitų planu, į Ataskaitą mokėtinų ir gautinų sumų likučiai,
įskaitant nuvertėjimus (balansine verte), įtrauktini pagal šias buhalterines sąskaitas:

2 klasė. Trumpalaikis turtas (gautinos sumos); išankstiniai apmokėjimai (21); per vienerius
metus gautinos sumos 22;

Išskyrus: gautinos finansavimo sumos (222); gautinos mokesčių sumos (223); gautinos
socialinės įmokos (224); gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos (227);
sukauptos gautinos sumos (iš jų, pajamų įmokos) (228); išieškomos sumos už padarytą žalą (2293);
ateinančių laikotarpių sąnaudos (212) pagal Rašto reikalavimus".

Rašte17 numatyta, kad .mokėtinos ir gautinos sumos, susidariusios pagal programas,
finansuojamas iš pajamų įmokų, taip pat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos asignavimų,
patvirtintų įstaigos biudžeto išlaidų sąmatoje, rengiant ataskaitą rodomos prie mokėtinų ir gautinų
sumų biudžeto lėšų. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo 12 str., "siekdama užtikrinti
FAR ir BVAR reikalavimų vykdymą, BĮ nustato tokią individualią sąskaitų ir jų detalizavimo
požymių struktūrą, kad būtų pateikiama minėtosioms ataskaitoms parengti reikalinga informacija".

Muziejaus apskaitoje 2016-12-31 gautinos sumos neinventorizuotos, t. y., nesudaryti
inventorinai aprašai, gautinų sumų likučiai nepatvirtinti inventorizacijos komisijos parašais.

Mokėtinos ir gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos
nesuderintos suderinimo aktais. Nesivadovauta Muziejaus Apskaitos politikos'" 53-54 p.,
nesudaryti inventorizavimo aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai inventorizuojant nesuderintas, laiku
negrąžintas ir beviltiškas gautinas sumas.

Registro "Didžioji knyga" sąskaitų likučiai neteisingai perkelti į Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitą, nustatytas 670,49 Eur duomenų neatitikimas.

14 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. rugsėjo 5 d. raštas Nr. KI0-(1.2.)-67 .Dėl nustatytų
neatitikimų darbo užmokesčio srityje".
15 Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2016-09-20 raštas Nr. S1-42 .Dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo".
16 Lietuvos Respublikos Finansų viceministro 2011 m. liepos 25 d. raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 "Dė12011 metų
ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo".
17 Ten pat.
18 Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2016 m. gruodžio 22 d. direktoriaus isakymas Nr. VI-29 .Dėl Šilutės Hugo Šojaus
muziejaus apskaitos politikos tvirtinimo".
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Nesivadovauta Finansų ministro įsakymo" 10 str., AR nepateikta detali informacija apie
2016-12-31 apskaitos registro "Didžioji knyga" gautinų sumų sąskaitų - 825,15 Eur likučius.

Audito metu raštu'" informavome Muziejaus direktorę apie nustatytus neatitikimus
mokėtinu ir gautinu sumų srityje, pateikėme 5 rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės
kontrolierės terminą (iki 2016-03-15), Muziejaus direktorė informavo" apie rekomendacijų
igyvendinimq: 2017-03-20 jsakymu Nr. V1-20 patvirtinta Mokėtinu ir gautinu sumų ataskaitos
pildymo, sudarymo ir pateikimo tvarka, sudaryti inventorizacijos aprašas - sutikrinimo žiniaraštis,
AR pateikta detali informacija.

Dėl tarpinių 2016-1 0-01 jin ansin iu ataskaitų
FBA vertinimas. Nesivadovauta 23-iojo VSAF AS22 8 ir 9 str., sudarant FAR, finansavimo

sumos bei sukauptų sąnaudų sąskaitų likučiai neperkelti į 31XXXXX sąskaitą. FBA "Grynasis
turtas" str. IV. 1 "Einamųjų metų perviršis ar deficitas" neleistinai padidintas 3 364,00 Eur;

"Didžioji knyga" sąskaitos 414 "Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms
išlaidoms (gautinos)" duomenys padidinti 1 000,00 Eur;

sąskaitos 424 "Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)"
duomenys sumažinti 1 000,00 Eur;

Nesivadovauta muziejaus sąskaitų plano23 reikalavimais:
- sąskaitos 4251101 "Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti

(gautos)" duomenys sumažinti 993 843,48 Eur;
- sąskaitos 4251102 "Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti

(panaudotos)" duomenys padidinti 993 843,48 Eur;

VRA vertinimas. Apskaitos registro "Didžioji knyga" likučiai neteisingai perkelti į VRA,
.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas" duomenys padidinti 3 364,00 Eur.

Apskaitos politikos vertinimas. Nesivadovauta Finansų ministro įsakymo" 9.1.4. p.,
buhalterinėje apskaitoje nenumatytas taikytinas reikšmingumo kriterijus. Apskaitos
politikoje/vadove ar direktoriaus įsakyme nenurodytas reikšmingo kriterijaus dydis (proc.).
Neatnaujinta ir nepapildyta pagal teisės aktų reikalavimus muziejaus Apskaitos politika/vadovas.

19 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 įsakymas Nr. 1K-465 .Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. lK-465 .Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir taisyklių ir formų patvirtinimo" II V. žinios, 2009, Nr. 3-60.
20 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. kovo 7 d. raštas Nr. KI0-(I.2.)-26 .Dėl mokėtinų ir
gautinų sumų ataskaitoje nustatytų neatitikimų".
21 Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2007-03-20 raštas Nr. S1-18 ir 2017-03-22 Nr. S 1-23 "Dėl audito metu nustatytų
trūkumų pašalinimo".
22 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 metų birželio 11 d. įsakymas 1K-213 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo"IN. Žinios 2008, Nr. 147-5920.
23 Šilutės muziejaus direktoriaus 2009 m. gruodžio 27 d. įsakymas VI-18 .Dėl sąskaitų plano patvirtinimo".
24 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. lK-170 .Dėl viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo", TAR 2016-00385.
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Nuo 2015 m., pasikeitus Vyriausybės nutarim025 1 p., VSS Apskaitos politikoje/vadove,
direktoriaus įsakymu ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę privalėjo pakoreguoti iš
1 000,00 Lt į 500,00 Eur. IT įsigijimo vertė - nepakoreguota.

Apskaitos registruose ir tarpinėje finansinėje atskaitomybėje: FBA, VRA nustatytos klaidos
reikšmingos kokybiniu atžvilgiu.

Audito metu raštu'" informavome Muziejaus direktore apie nustatytus neatitikimus darbo
užmokesčio srityje, pateikėme 4 rekomendacijas. Muziejaus direktorė 2016-12-22 raštu Nr. S1-63
informavo, kad rekomendacijas igyvendino: direktorės 2016-12-22 isakymu Nr. V1-29 pakeista ir
patvirtinta Muziejaus Apskaitos politika, apskaitos registre" Didžioji knyga" finansavimo sumas VB
(gautinas) sumažino 1 000 Eur ir perkėlė i gautas, finansavimo sumas SB turtui is igyti sumažino ir
finansavimo sumas (panaudotos) padidino 953 994,87 Eur. Ištaisyta VRA - 3364 Eur.

Dėl metinių 2016-12-31jinansinių ataskaitų
FBA vertinimas. Nesivadovauta 22-ojo VSAFAS27

, 24-ojo VSAFAS28
, 10-ojo VSAFAS29

,

.12-ojo VSAF AS30
, Apskaitos politikoje" nenurodytas esminės (reikšmingos) klaidos dydis proc.

pagal konkrečią turto sritį, nenustatytas esminės klaidos kriterijus. Apskaitos politikos32 skyriuje
"Apskaitos klaidų taisymas" 135 p., nustatyta, kad "apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos
vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra
didesnė nei 1 proc. įstaigos finansinio turto sumų vertės", Apskaitos registre "Didžioji knyga"
finansinio turto neužregistruota, kadangi įstaiga tokio turto neturi (Muziejaus raštas 2017-04-20 Nr.
SI-30).

Netikslinga reikšmingos klaidos dydį nustatyti nuo finansinio turto, reikėtų nustatyti nuo
"Turtas iš viso". Įstaigos turtas pagal 2016-12-31 FBA str. "Turtas iš viso" sudaro
2 888 515,00 Eur, todėl Kontrolės ir audito tarnybos +nustatytas reikšmingos klaidos dydis 1 proc.
pagal FBA turtą sudaro - 28885,15 Eur.

Apskaitos registro "Didžioji knyga" sąskaitų likučiai neteisingai perkelti į FBA, nustatytos
klaidos viršija reikšmingos klaidos dydį:

"Finansavimo sumos" str. II. "Iš savivaldybės biudžeto" duomenys padidinti 64 735,00 Eur.
"Finansavimo sumos" str. II. "Iš kitų šaltinių" duomenys padidinti 996,00 Eur.

25Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1215 .Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 .Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir maksimalių
ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo" pakeitimo", TAR-2014-16388.
26 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. gruodžio 12 d. raštas Nr. K10-(1.2.)-99 "Dėl nustatytų
neatitikimų finansinių ataskaitų srityje".
27Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 11 d. isakymas Nr. K 1-413 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo" II V. žinios, 2008. Nr. 78-3083.
28Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 31 d. isakymas Nr. KI-334 "Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 9 d. isakymo Nr. 1K-432 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir fmansinės atskaitomybės 24-ojo standarto
patvirtinimo" pakeitimo" II V. žinios, 2010. Nr. 128-6549.
29Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 28 d. isakymas Nr. KI-412 .Dėl Finansų ministro 2008 m.
balandžio 28 d. isakymo Nr. 1K-161"Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybėslO-ojo standarto
patvirtinimo" pakeitimo"ll TAR, 2016-30033.
30Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 2 d. isakymas Nr. KI-413 .Dėl Finansų ministro 2008 m.
gegužės 8 d. isakymo Nr. 1K-174 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto
patvirtinimo" pakeitimo" TAR, Nr.2014-19074.
31Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktoriaus 2016 m. gruodžio 22 d. isakymas Nr. VI-29 .Dėl Hugo Šojaus muziejaus
apskaitos politikos tvirtinimo".
32Ten pat.
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"Grynasis turtas" str. IV. l."Einamųjų metų perviršis ar deficitas" duomenys padidinti
3 968,00 Eur.

VRA vertinimas - apskaitos registro "Didžioji knyga" sąskaitų likučiai teisingai perkelti į
VRA.

PSA vertinimas - apskaitos registro "Didžioji knyga" duomenys teisingai perkelti į PSA.

GTPA vertinimas - eil. Nr. 17 "Likutis 2016 m. gruodžio 31 d." duomenys sumažinti
3 968,00 Eur.

Aiškinamojo rašto vertinimas. VSS, sudarydamas AR, turi pateikti visas pastabas, kurios
yra privalomos pagal 6-ojo VSAF AS reikalavimus. AR pastabų galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir
praėjusio ataskaitinio laikotarpio FA atitinkamos informacijos nėra, t. y., FA straipsnių sumos
lygios O. Jei yra reikšmingų pasikeitimų, nurodomos tokių pasikeitimų priežastys. Aiškinamajame
rašte detalizuojamos FBA, VRA, GTPA, PSA nurodytos sumos tiek, kiek reikalauja VSAF AS.

- Pastabos GTPA nesunumeruotos.
- Aiškinamajame rašte nedetalizuotos GTPA nurodytos sumos.
-Aiškinamajame rašte nenurodytas apskaitoje naudojamas reikšmingos klaidos dydis,
nenustatytas esminės klaidos kriterijus.

Audito metu raštu'? informavome Muziejaus direktore apie nustatytus neatitikimus darbo
užmokesčio srityje, pateikėme 4 rekomendacijas. Muziejaus direktorė raštu 2017-05-17 raštu Nr.
S1-41 informavo, kad rekomendacijas igyvendino: direktorės 2017-05-18 įsakymu Nr. V1-33
papildyta Muziejaus Apskaitos politika, nurodytos konkrečios sąskaitų korespondencijos, ištaisyti
64 735 Eur padidintų finansavimo sumų (panaudotų) bei 3 968 Eur padidinto str. "Sukauptų
einamųjų metų perviršis ar deficitas" neatitikimai.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus vidaus kontrolė vertinama gerai.

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė

Vyriausioji specialistė Rasa Balandienė

Audito ataskaita surašyta 2 egz.: Šilutės Hugo Šojaus muziejui ir Šilutės rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybai.

33 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. raštas Nr. K10-(1.2.)-48 .Dėl audito
procedūrų finansinių ataskaitų srityje".


