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SANTRAUKA___________________________________________
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu1, Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu , atlikome Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį
sudaro savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai,
auditą. Audito metu vertinome rinkiniuose pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą, taip pat
vertinome savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų
naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio pareiškiama audito išvadoje.
Įvertinus Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
teisingumą, nustatėme, kad rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų
reikalavimus ir atitinka duomenis iš kurių jis sudarytas.
Įvertinus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio teisingumą
nustatėme, kad rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir
atitinka duomenis iš kurių jis sudarytas, išskyrus tai, kad:
▪
apskaitoje ne tikrąja verte, o simboline verte užregistruoti vietinės reikšmės keliai ir
gatvės: 427 vnt. – 1 Eur (registruota 2015 m.), 72 vnt. – 0,29 Eur (registruota 2009 m.) ir 1 vnt. –
0,58 Eur (registruota 2009 m.);
▪
dėl aiškiai neapibrėžtų kriterijų, nebuvo įmanoma nustatyti, ar savivaldybės
teritorijoje esantys, parkai, skverai ir kt. turėjo būti registruojami apskaitoje biologinio turto
grupėje.
Įvertinus Savivaldybės lėšų ir turto valdymo teisėtumą, nustatėme, kad savivaldybės
lėšos ir turtas buvo valdomi, naudojami, disponuojama jais teisėtai ir naudojami įstatymų
nustatytiems tikslams, išskyrus tai, kad:
▪
neatliekama Savivaldybės turto, perduoto panaudos pagrindais, naudojimo
kontrolė: turto naudotojai nevykdo visų su turto naudojimu susijusių įsipareigojimų, savivaldybės
administracijai neteikiamos ataskaitos apie panaudos pagrindais valdomą turtą;
▪
neteisėtai išnuomotos mokyklų patalpos bei kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas,
reikalingas maitinimo paslaugoms teikti.
Pastebėjome, kad atsižvelgiant į mūsų rekomendacijas, Savivaldybė ėmėsi veiksmų,
kurie sąlygojo pažangą ir teigiamas tendencijas savivaldybės apskaitos tvarkymo, biudžeto
vykdymo srityse ir atskleidžiant duomenis ataskaitose. Ištaisytos ankstesnio audito metu nustatytos
klaidos socialinei pašalpai nepanaudotų lėšų perskirstymo srityje. Tačiau iki šiol neištaisytos
ankstesnio audito metu nustatytos klaidos dėl neteisėto Savivaldybės turto perdavimo naudotis
privačiam subjektui.
2

Rekomendacijos
Savivaldybės administracijai rekomenduojame:
1. Simboline verte apskaitoje užregistruotus vietinės reikšmės kelius ir gatves įvertinti
tikrąja verte vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir perduoti informaciją Centralizuotos
buhalterijos skyriui (Ataskaitos 2.1 p.).
2. Užtikrinti teisės aktų nuostatas atitinkančią biologinio turto apskaitą (Ataskaitos 2.2
p.).
3. Vykdyti Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto, perduoto panaudos pagrindais,
naudojimo kontrolę (Ataskaitos 3.1 p.).
4. Užtikrinti teisėtą turto, reikalingo mokinių maitinimo paslaugai teikti bendrojo
ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei ir kad į Savivaldybės
biudžetą būtų gaunamos pajamos už turtą, perduotą naudotis maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei
(Ataskaitos 3.2 p.).
1
2

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
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ĮŽANGA_______________________________________________
Įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą3 ir
vykdant savivaldybės kontrolieriaus pavedimą4, Savivaldybės kontrolierė Kristina Nikartienė ir
kontrolieriaus pavaduotoja Neringa Stasiūtė atliko Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį (teisėtumo) auditą bei įvertino Savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Audituojamas subjektas – Skuodo rajono savivaldybės administracija, kodas
188751834, adresas Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo direktorius Kazys
Viršilas, Finansų skyriaus vedėjos pareigas ėjo Nijolė Mackevičienė, Centralizuotos buhalterijos
skyriaus – Kristina Simaitienė.
Audito metu buvo vertinami 2017 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, taip pat atliktas Savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2017
metus vertinimas turto nuomos ir panaudos srityse.
Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pateikti
duomenys apie visas ataskaitinių metų biudžeto pajamas ir išlaidas. Biudžeto asignavimai 2017
metais buvo paskirstyti 33 asignavimų valdytojams: 24 biudžetinėms įstaigoms ir 9 Savivaldybės
administracijos filialams – seniūnijoms (sąrašas 3 priede).
Siekiant įvertinti 2017 metų savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio teisingumą ir išsamumą, buvo pasirinktos reikšmingos sritys. Reikšmingos sritys ir audito
rezultatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Audito sritys ir audito rezultatai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Audituota sritis
Skolos ir kiti įsipareigojimai
Asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms
Asignavimai prekių ir paslaugų naudojimui
Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos
Biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

Audito
rezultatai*
X
X

Pateikta ataskaitos
punkte
-

X
X
X

-

*Pastabos: X – apskaitos duomenys teisingi/atitinka teisės aktų reikalavimus; P – pastebėjimai dėl duomenų
teisingumo/informacijos atskleidimo.

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą 2017 metų konsolidavimo
schemą5 Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupę sudaro 28 viešojo sektoriaus
subjektai. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu6 patvirtintas savivaldybės 2017 metų
kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas (1 pav.).

2018 metų veiklos planas, patvirtintas kontrolieriaus 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. KA1-14 „Dėl Skuodo rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos plano patvirtinimo“.
4
Savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. gruodžio 27 d. pavedimas Nr. KA1-15 „Dėl audito atlikimo“.
5
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-01-29 įsakymas Nr. 1K-33 „Dėl 2017 metų Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ (TAR, 2018-01-30, Nr. 1356).
6
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-03 įsakymas Nr. A1-832 „Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2017 metų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 2017
metų finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties patvirtinimo“.
3

5
Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupė

23 biudžetinės
įstaigos

4 viešosios įstaigos:

Savivaldybės iždas

Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras
Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras
Ylakių globos namai

1 pav. Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės sudėtis
Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje (KFAR) taip pat
pateikta informacija apie finansinį turtą, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis nuosavas
kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, t. y. uždarųjų akcinių bendrovių: Skuodo autobusų stotis,
Skuodo šiluma, Skuodo vandenys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, ir viešųjų įstaigų:
Skuodo stomatologijos paslaugos, Skuodo informacijos centras, kapitalas.
Audito metu vertintas 2017 m. KFAR teisingumas, taip pat nagrinėtos reikšmingos
apskaitos sritys. Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad KFAR nėra reikšmingų iškraipymų,
atrinkti 7 svarbūs subjektai, kurių sąrašas pateikiamas 5 priede. Atrinktuose subjektuose atliktos
analitinės, pagrindinės audito procedūros, detalieji testai. Likusiuose subjektuose, kurie nėra
reikšmingi atskiroms finansinių ataskaitų eilutėms ir kuriuose nebuvo nustatyta rizikų, atliktos
analitinės audito procedūros grupės lygiu. Audito metu nagrinėti visų 28 subjektų duomenys
Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), taip pat jų
finansinių ataskaitų rinkiniai. Konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašas pateiktas 4
priede. Audituotos apskaitos sritys KFAR teisingumui įvertinti ir audito rezultatai pateikti 2
lentelėje.
2 lentelė. Audituotos apskaitos sritys ir jų rezultatai
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Audituota apskaitos sritis
Ilgalaikis
turtas
(ilgalaikis
materialusis turtas ir ilgalaikis
finansinis turtas)
Trumpalaikis turtas (per vienerius
metus gautinos sumos, pinigai)
Finansavimo sumos
Įsipareigojimai
(ilgalaikiai
ir
trumpalaikiai įsipareigojimai)
Grynasis turtas
Pagrindinės veiklos pajamos
Pagrindinės veiklos sąnaudos

KFAR duomenys
(tūkst. Eur)
46882,29

Audito
rezultatai*
P

Pateikta ataskaitos
punkte
2.1., 2.2.

3032,96

X

-

22564,27
4053,56

P
X

2.1.
-

23297,41
21170,93
21960,67

X
P
P

2.1.
2.1.

*Pastabos: X – apskaitos duomenys teisingi/atitinka teisės aktų reikalavimus; P – pastebėjimai dėl duomenų
teisingumo/informacijos atskleidimo.

Audito ataskaita ir išvada teikiama Savivaldybės administracijai ir Skuodo rajono
savivaldybės tarybai. Apie audito rezultatus informuojami Skuodo rajono savivaldybės meras ir
Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas.
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AUDITO REZULTAI_____________________________________
1. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
VERTINIMAS
1.1. Savivaldybės biudžeto vykdymo apžvalga
Skuodo rajono savivaldybės taryba patvirtino7 2017 metų Savivaldybės biudžetą – 14
726,2 tūkst. Eur pajamų, 19,3 tūkst. Eur skolinimosi pajamų projektams finansuoti, 728,7 tūkst. Eur
metų pradžios likutį ir 15 474,1 tūkst. Eur asignavimų, iš kurių 492,2 tūkst. Eur skirti paskoloms
grąžinti.
Per 2017 m. Savivaldybės tarybos sprendimais8 biudžetas buvo tikslinamas 9 kartus.
Patikslintas 2017 m. biudžeto pajamų planas sudarė 16 227,8 tūkst. Eur, skolinimosi pajamų – 412
tūkst. Eur, asignavimų – 16 956,4 tūkst. Eur, iš jų 492,2 tūkst. Eur planuota paskolų grąžinimui.
Išlaidų planas 728,7 tūkst. Eur didesnis, negu pajamų planas. Šį skirtumą sudaro 2016
m. nepanaudotos biudžeto lėšos:
▪ 563,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
▪ 6,6 tūkst. Eur nepanaudota vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
▪ 38,9 tūkst. Eur Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos.
▪ 51,0 tūkst. Eur nepanaudotos biudžetinių įstaigų lėšos už teikiamas paslaugas ir
patalpų nuomą.
▪ 28,8 tūkst. Eur nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija.
▪ 13,8 tūkst. Eur valstybinės žemės pardavimo pajamų lėšų likutis.
▪ 26,5 tūkst. Eur ES finansinės paramos (projektų) lėšos.
2017 metų Savivaldybės biudžeto asignavimai skirti šešioms Savivaldybės tarybos
patvirtintoms9 programoms10 vykdyti (2 paveikslas).

Patikslintas asignavimų planas
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6.080,3
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Pirminis asignavimų planas

7000

1000
0
Programa Nr. 1

Programa Nr. 2

Programa Nr. 3

Programa Nr. 4

Programa Nr. 5

Programa Nr. 6

2 pav. Biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. Eur
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T9-19 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų
biudžeto patvirtinimo“.
8 Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2017-03-30 Nr. T9-81, 2017-04-27 Nr. T9-102, 2017-05-25 Nr. T9-139, 2017-0629 Nr. T9-155, 2017-08-31 Nr. T9-173, 2017-09-28 Nr. T9-185, 2017-10-26 Nr. T9-202, 2017-11-30 Nr. T9-216, 2017-12-20 Nr.
T9-233.
9 Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimas Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
10 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (Nr. 1), Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimo programa (Nr. 2), Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa (Nr.
3), Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (Nr. 4), Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros
programa (Nr. 5), Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa (Nr. 6).
7

7
Daugiausiai biudžeto lėšų yra skiriama Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos
užtikrinimo programai (Nr. 1) – 35,9 proc. viso Savivaldybės biudžeto, Infrastruktūros ir investicijų
plėtros programa (Nr. 6) – 17,9 proc., Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimo programai (Nr. 2) – 16,8 proc., Savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo programai (Nr. 4) – 16,1 proc.
Biudžetinių metų eigoje asignavimų, atitinkamai ir pajamų, planas, lyginant su
pirminiu, padidintas 1 482,4 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką biudžeto pajamų ir asignavimų plano
tikslinimui turėjo metų eigoje skirtos specialios tikslinės ir kitos dotacijos Valstybės investicijų
programoje numatytiems projektams finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, ES finansinės
paramos lėšos kapitalui formuoti.
Papildomai skirti asignavimai pagal programas: Infrastruktūros ir investicijų plėtros
programai (Nr. 6) – 1 559,3 tūkst. Eur, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programai (Nr. 1) – 119,7 tūkst. Eur, Tvarios aplinkos apsaugos programai (Nr. 5) – 54,3 tūkst.
Eur., Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai (Nr. 4) – 8,7 tūkst. Eur;
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai (Nr. 3)
asignavimų planas per biudžetinius metus buvo sumažintas 259,3 tūkst. Eur, Socialinės paramos ir
sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai (Nr. 2) – 0,3 tūkst. Eur.
Pateikiame informaciją apie pagrindinių Savivaldybės biudžeto rodiklių vykdymą
2017 metais (3 lentelė):
3 lentelė. Savivaldybės biudžeto rodiklių įvykdymas
Savivaldybės 2017 metų biudžeto
rodikliai
1

Iš viso įplaukų, iš jų:
Paskolos (gautos)
Biudžeto pajamos
Biudžeto išlaidos
Biudžeto rezultatas (perteklius (+)
arba deficitas (-))

Planas metų
pradžioje,
tūkst. €
2

14 745,5
19,3
14 726,2
15 474,1
-747,9

Patikslintas
planas,
tūkst. €
3

16 227,7
412,0
15 815,7
16 956,4
-1140,7

Įvykdyta per
2017 m.,
tūkst. €
4

16 440,9
127,0
16 313,9
16 324,4
+116,5

Plano įvykdymas
Suma,
Įvykdyta
tūkst. €
%
5

+213,2
-285,0
+498,2
-632,0
x

6

101,3
30,8
103,2
96,3
x

Savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. ataskaitos (forma
Nr. 1-sav.) duomenimis, patikslintas 2017 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas
103,2 proc. (detaliau Ataskaitos 1.2 p.).
Biudžeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 96,3 proc., nepanaudota 632,0 tūkst. Eur
planuotų asignavimų Savivaldybės programoms vykdyti (detaliau Ataskaitos 1.3 p.).
2017 metų Savivaldybės biudžeto rezultatas – 116,5 tūkst. Eur perteklius, t. y. biudžeto
pajamos viršijo išlaidas.

1.2. Savivaldybės biudžeto pajamos
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, ES finansinės paramos
lėšos, dotacijos gautos iš valstybės biudžeto, pajamos, gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo ir kitos pajamos, kurių didžiausią dalį sudaro įstaigų įmokos už teikiamas paslaugas.
Patikslintas 2017 m. Savivaldybės biudžeto pajamų planas – 16 227,7 tūkst. Eur., iš jų
skolinimosi pajamų planas – 412,0 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto pajamų planas nuo 2014 m.
nuolat augo ir buvo įvykdomas, išskyrus 2015 m., kai į biudžetą buvo surinkta mažiau pajamų, nei
buvo planuota. Lyginant su praėjusiais metais, 2017 m. į biudžetą buvo surinkta 333,7 tūkst. Eur
daugiau pajamų. (3 paveikslas).
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17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
13,5

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

Patikslintas planas

14653,7

15860,5

16004,7

16227,7

Įvykdyta

14725,8

15226,8

16107,2

16440,9

3 pav. Biudžeto pajamų surinkimas 2014–2017 metais (tūkst. Eur)
Patikslintas 2017 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas 103,2 proc.,
faktiškai 2017 m. į Savivaldybės biudžetą gauta 16 313,9 tūkst. Eur pajamų (be paskolų) arba 498,2
tūkst. Eur daugiau, nei planuota.
2017 metais įvykdytas pajamų iš mokesčių planas, į biudžetą gauta daugiau negu
planuota mokesčių pagal visas mokesčių rūšis, iš viso 557,3 tūkst. Eur. Lėšų iš turto realizavimo bei
kitų pajamų taip pat gauta daugiau, nei planuota (4 lentelė).
4 lentelė. 2017 m. biudžeto pajamų plano vykdymas
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

2017 m.
patikslintas
planas

2017 m.
įvykdymas

Dydis
Rezultatas
pajamų
Suma,
Įvykdymo
struktūroje, tūkst. Eur
proc.
proc.

1

2

3

4

5

6

7

1.
1.1
1.2
1.3
2.

Mokesčiai
Pajamų ir pelno mokesčiai
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos
Dotacijos
Kitos pajamos
Turto realizavimo pajamos
Gautos ilgalaikės paskolos
Iš viso pajamų

8 138,0
7 319,0
409,0
410,0

8 695,3
7 637,4
644,4
413,5

52,9

+557,3
+318,4
+235,4
+3,5

106,8
104,4
157,6
100,9

544,4

507,3

3,1

-37,1

93,2

6 775,3
344,0
14,0
412,0
16 227,7

6 731,1
361,2
19,0
127,0
16 440,9

40,9
2,2
0,1
0,8
100,0

-44,2
+17,2
+5
-285,0
+213,2

99,3
105,0
135,7
30,8
101,3

3.
4.
5.
6.

Savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų (su gautomis ilgalaikėmis paskolomis)
planas buvo įvykdytas 101,3 proc.
Savivaldybės pajamų struktūroje didžiausią dalį 2017 metais sudarė mokesčiai (52,9
proc.) ir dotacijos (40,9 proc.) Informacija pateikta 4 paveiksle.
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8695,3
6731,1

507,3

Mokesčiai

361,2

ES lėšos

127

19

Paskolos

4 pav. Savivaldybės 2017 m. gautų biudžeto pajamų struktūra, tūkst. Eur
2018 m. pradžioje grąžintos per 2017 m. nepanaudotos finansavimo sumos – 38,7
tūkst. Eur:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui prie SADM11 32,6 tūkst. Eur, iš jų:
13,1 tūkst. Eur – lėšos socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimui ir mokėjimui
administruoti,
13,3 tūkst. Eur – lėšos socialinei paramai mokiniams administruoti,
4,9 tūkst. Eur – lėšos socialinėms paslaugoms administruoti,
0,6 tūkst. Eur – lėšos, skirtos dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos
priemones ir gyventojų užimtumo programas;
0,7 tūkst. Eur – lėšos būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijų administravimui.
Švietimo ir mokslo ministerijai 5,1 tūkst. Eur – mokinio krepšelio lėšos;
Sveikatos apsaugos ministerijai – 1,0 tūkst. Eur – lėšos neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos darbo organizavimui.
2017 metų eigoje Švietimo ir mokslo ministerijai grąžinta 4,8 tūkst. Eur finansavimo
suma – lėšos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti ir
lėšos psichologinės pagalbos prieinamumo didinimui.
Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas
įvykdytas 103,2 proc., t. y. gauta 498,2 tūkst. Eur pajamų daugiau, nei planuota.
2017 m. biudžeto pajamų (be valstybės biudžeto dotacijų, Valstybės investicijų
programos lėšų, Europos Sąjungos finansinės paramos ir skolintų lėšų) planas įvykdytas 106,8
proc., t. y. gauta 579,5 tūkst. Eur daugiau pajamų, nei planuota.

1.3. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Patikslintas 2017 m. biudžeto asignavimų planas – 16 956,4 tūkst. Eur., panaudota
asignavimų 16 324,4 tūkst. Eur arba 96,3 proc. visų patvirtintų lėšų, nepanaudota 632,0 tūkst. Eur
planuotų asignavimų.
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10
18
17
16
15
14

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

Patikslintas planas

16601,4

16407,7

16346,4

16956,4

Panaudota

15879,2

15338,5

15733,7

16324,4

5 pav. Biudžeto išlaidų tendencijos 2014–2017 metais (tūkst. Eur)
Nuo 2015 m. Savivaldybės biudžeto planuojamos ir faktinės išlaidos augo. Per 2014–
2017 m. laikotarpį buvo panaudojama mažiau lėšų, negu planuojama.
5 lentelė. Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, tūkst. Eur
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

Patikslintas
planas

Įvykdyta

Rezultatas
Suma,
Proc.
tūkst. Eur

Dydis
išlaidų
struktūroje,
proc.

1

2

3

4

5

6

7

1

Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimas
Turto išlaidos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Kitos išlaidos
Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos
Išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo (paskolų
grąžinimas)
Iš viso

8909,4

8852,7

-56,7

99,4

54,2

3508,9
58,6
1165,3
859,1
1962,8

3374,5
52,7
1138,2
822,9
1591,3

-134,4
-5,9
-27,1
-36,2
-371,5

96,2
89,9
97,7
95,8
81,1

20,7
0,3
7,0
5,0
9,8

492,3

492,1

-0,2

99,9

3,0

16956,4

16324,4

-632,0

96,3

100,0

2
3
4
5
6
7

Didžiausią Savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 54,2 proc., kurios lyginant su 2016 m. padidėjo 1,2 proc.
Išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 20,7 proc., lyginant su 2016 m. padidėjo 8,2 proc.
Išlaidos socialinėms išmokoms 2017 m. sudarė 7,0 proc. visų išlaidų ir lyginant su 2016 m.
sumažėjo 11,8 proc. arba 134,5 tūkst. Eur.
Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintoms programoms vykdyti 2017
metais panaudota 96,3 proc. patvirtintų biudžeto asignavimų arba 632,0 tūkst. Eur mažiau nei buvo
planuota.
Savivaldybės lėšų likutis banko sąskaitose audituojamo laikotarpio pradžioje buvo
873,0 tūkst. Eur, laikotarpio pabaigoje – 989,5 tūkst. Eur.
40,9 tūkst. Eur – ES finansinės paramos (projektų) lėšos, esančios Administracijos
sąskaitose;
948,6 tūkst. Eur – Iždo sąskaitose esančios lėšos, iš jų:
669,7 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti;
144,8 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos;
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5,3 tūkst. Eur – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą;
69,3 tūkst. Eur – įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą;
34,1 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos;
19,6 tūkst. Eur – valstybinės žemės pardavimo lėšų likutis;
5,8 tūkst. Eur – ES finansinės paramos lėšos.

1.4. Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai
Savivaldybės skolos ir skoliniai įsipareigojimai12 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė
3005,9 tūkst. Eur, lyginant su 2016 m. sumažėjo 525,8 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo
terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 17,0 tūkst. Eur.
Pradelsta mokėtina 17,0 tūkst. Eur suma UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui už
mišrių komunalinių atliekų priėmimą ir tvarkymą susidarė, nes nesurinkta pakankamai lėšų iš
gyventojų.
Kreditinį įsiskolinimą metų gale sudarė:
- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų kreditinio įsiskolinimo likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 51,1 tūkst. Eur. Didžiausią dalį sudarė apskaičiuota
grąžintina13 darbo užmokesčio dalis (46,0 tūkst. Eur) valstybės tarnautojams, kuri bus išmokama
2018–2020 metais;
- Prekių ir paslaugų naudojimo, socialinių išmokų ir kitų išlaidų kreditinis
įsiskolinimas 2017 metų pabaigoje buvo 319,4 tūkst. Eur.
- Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų
vykdymo kreditinis įsiskolinimas sudarė 2635,4 tūkst. Eur, iš jų: 52,7 tūkst. Eur – neapmokėtos
ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos, 2582,7 tūkst. Eur – išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo.
Savivaldybės biudžeto gautinos sumos metų pabaigoje sudarė 73,6 tūkst. Eur,
didžiausia suma – 53,0 tūkst. Eur yra gyventojų mokėtina suma už daugiabučių namų renovaciją,
kuriems mokėjimo terminas atidėtas penkeriems metams.
Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2017 m. pradžioje buvo 2947,9 tūkst. Eur, per
metus grąžinta 492,2 tūkst. Eur paskolų, pasiskolinta – 127,0 tūkst. Eur. Negrąžintų paskolų likutis
2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 2582,7 tūkst. Eur. Per metus skoliniai įsipareigojimai sumažėjo 12,4
proc. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 288,6 tūkst. Eur. Garantija suteikta
UAB „Skuodo vandenys“.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje14 pilnai atskleista informacija apie
Savivaldybės per 2017 m. grąžintas paskolas. Grąžintų paskolų suma – 127,0 tūkst. Eur.
Skolinių įsipareigojimų bei Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitose pateikiami
duomenys apie faktiškai paimtų ir negrąžintų paskolų likutį. Vadovaujantis Savivaldybių
skolinimosi taisyklėmis15, vertinant savivaldybės skolinimosi limitus įskaitomi visi savivaldybės
prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų, finansinės
nuomos (lizingo) sutartis bei kitus skolos dokumentus. Įvertinus visus savivaldybės prisiimtus, bet
dar 2017 m. gruodžio 31 d. neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolų ir garantijų sutartis,

Pagal Savivaldybės Skolinių įsipareigojimų (forma Nr. 3-sav.) bei Mokėtinų ir gautinų sumų (forma Nr. 4) 2017-1231 duomenis.
13
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (2015 m.
birželio 30 d. Nr. XII-1927) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos
krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“.
14
Savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita (forma Nr. 2-sav.).
15
Savivaldybių skolinimosi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.
345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.
12

12
nustatyta, kad savivaldybės skola sudaro 36,5 proc. Rodiklių patvirtinimo įstatymo16 7 priede
nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų (limitas yra 60 proc.), garantiniai
įsipareigojimai siekia 2,9 proc. (limitas – 10 proc.)
Savivaldybė skolindamasi neviršija Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybės
skolos ir metinio grynojo skolinimosi limitų.

Audito metu įvertinus 2017 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis apie biudžeto pajamas, išlaidas ir skolas bei mokėtinas
sumas, reikšmingų neatitikimų, kurie darytų įtaką metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenų teisingumui, nenustatėme.

2. SAVIVALDYBĖS
VERTINIMAS

KONSOLIDUOTŲJŲ

FINANSINIŲ

ATASKAITŲ

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys yra rengiamas konsolidavus
žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. Vertinimo metu nustatyta, kad
visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2017 m. konsolidavimo schemoje17, pateikė duomenis
viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
Parengtas 2017 m. KFAR rinkinys buvo tikrintas ir analizuotas šiais aspektais: viešojo
sektoriaus subjektų paketų informacijos teisingumo, tarpusavio sandorių eliminavimo, nesuderintų
operacijų analizės, konsoliduotų duomenų teisingumo.
Atlikus audito procedūras nustatyta, kad Skuodo rajono savivaldybės 2017 m.
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje atskleista visa reikalinga informacija. Pagal Konsolidavimo įrašų
registro duomenis nustatyta, kad iš viso atlikti 28 koreguojantys įrašai, iš jų: 16 – užregistruoti
rankiniai duomenų koregavimo įrašai, 12 – užregistruoti, bet panaikinti (stornuoti). Pagal Viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos18 65 punktą, kiekvienas
konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma – visiems 12 užregistruotų
rankinių duomenų koregavimo įrašų yra pateiktos pateisinančios pažymos.
Remiantis VSS nesuderintų sandorių pažyma, kurioje nebuvo nesuderintų tarpusavio
sandorių, galima daryti išvadą, kad Savivaldybės 2017 m. KFAR pateiktas suderinus visus
sandorius. KFAR pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas. VSAKIS užtikrina, kad
tinkamai yra sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros.

2.1. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
Atlikdami audito procedūras nustatėme, kad Skuodo rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių sąrašas19 parengtas ir patvirtintas nepatikrinus seniūnijų pateiktos
informacijos, todėl sąraše nurodytas netikslus bendras kelių ilgis ir įtraukti ne visi kelio

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 2017-12-12 Nr. XIII-868.
17
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-01-29 įsakymas Nr. 1K-33 „Dėl 2017 metų Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ (TAR, 2018-01-30, Nr. 1356).
18
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 (2017 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1K-66
redakcija).
19
Patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T9-37 „Dėl vietinės reikšmės
kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“.
16
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apibūdinimą atitinkantys inžineriniai statiniai. Savivaldybės administracija apie nustatytus
neatitikimus informuota raštu21. Šiuo metu atliekami vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo
tikslinimo darbai, apie kuriuos informacija raštu bus pateikta Kontrolės ir audito tarnybai.
2017 m. gruodžio 31 d. apskaitoje simboline verte užregistruoti vietinės reikšmės
keliai ir gatvės: 427 vnt. – 1 Eur (registruota 2015 m.), 72 vnt. – 0,29 Eur (registruota 2009 m.) ir 1
vnt. – 0,58 Eur (registruota 2009 m.). Savivaldybės administracijos Apskaitos politikoje nėra
nustatytas ilgalaikio turto registravimas 1 Eur simboline verte. Vadovaujantis 12-tojo VSAFAS 80,
82 ir 25 punkto nuostatomis, vietinės reikšmės keliai ir gatvės apskaitoje užregistruoti simboline
verte, turėtų būti įvertinti tikrąją verte. 12-tojo VSAFAS 2 priede nurodyti dokumentai ar
informacija, kuriuos reikia turėti tikrajai vertei patvirtinti.
Vienas iš būdų tikrajai vertei nustatyti galėtų būti techninė inventorizacija. Dar 2015
m. atlikto audito metu Valstybės kontrolė nustatė, kad tik labai mažai daliai vietinės reikšmės kelių
yra atlikta techninė inventorizacija ir jie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Dėl lėšų trūkumo
Savivaldybė nepajėgi atlikti techninės inventorizacijos darbų bei teisiškai įregistruoti vietinės
reikšmės kelių Nekilnojamojo turto registre. Tais pačiais metais Savivaldybės administracijai buvo
rekomenduota numatyti vietinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos ir teisinės registracijos
ilgalaikę perspektyvą, siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių buhalterinę apskaitą Savivaldybėje.
Į rekomendaciją nebuvo atsižvelgta.
Savivaldybėje tik naujai statomiems ar rekonstruojamiems keliams ir gatvėms
atliekama techninė inventorizacija ir jie registruojami Nekilnojamojo turto registre. Pagal Kelių
įstatymo 2 straipsnio nuostatas bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo22 nuostatas kelias yra
inžinerinis statinys ir jo teisinis registravimas yra privalomas.
Dėl nurodytų neatitikimų negalime patvirtinti Finansinės būklės ataskaitos straipsnių
A.II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai ir D Finansavimo sumos 19615,84 tūkst. Eur bei Veiklos
rezultatų ataskaitos straipsnių A.I Finansavimo pajamos ir B Pagrindinės veiklos sąnaudos 733,43
tūkst. Eur sumų teisingumo.
20

2.2. Biologinis turtas
Biologinio turto srityje situacija nesikeitė nuo 2015 metų. Savivaldybės KFAR
Finansinės būklės ataskaitos straipsnio B Biologinis turtas 2017 m. gruodžio 31 d. likutis, kaip ir
ankstesniais metais, yra 0 eurų. Negalime patvirtinti KFAR nurodyto biologinio turto likučio, kuris
yra 0 eurų, teisingumo, nes iki 2017 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracija ir kiti subjektai
neturėjo nustatytos ne žemės ūkio paskirties augalų ir gyvūnų priskyrimo biologinio turto vienetui
tvarkos, kurioje būtų nurodyti aiškūs biologinio turto pripažinimo ir registravimo apskaitoje
kriterijai, reikšmingos sumos. T. y. nebuvo konkrečiai apspręsta, kas bus laikoma biologinio turto
vienetu (parkas, pavienis augalas ir pan.), kas ir kokia tvarka nustatys ar turtas priskirtinas
biologiniam turtui. Be to, Savivaldybė nebuvo patvirtinusi biologinio turto vertinimo taisyklių
(metodikos).
Dėl to, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo apibrėžtų aiškių kriterijų, neįmanoma
nustatyti, ar Savivaldybės teritorijoje esantys, parkai, skverai, ES finansinės paramos lėšomis įsigyti
medžiai ir kt. turėjo būti registruojami apskaitoje biologinio turto grupėje.

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, 1995-05-11, Nr. I-891 (nauja redakcija nuo 2002-10-23), 2 str.
Skuodo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018-05-10 raštas Nr. KADV1-23 „Dėl vietinės reikšmės
kelių ir gatvių sąrašo“.
22
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, 1996-09-24, Nr. I-1539.
20
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Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja23 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir
mineraliniai ištekliai“ redakcija, kurioje reglamentuota aiškesnė biologinio turto apskaita. Nauja 16ojo VSAFAS redakcija taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2018 metus ir
vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.
Džiugu, kad Savivaldybėje 2018 metais pradėti daryti pokyčiai biologinio turto
apskaitos srityje. Savivaldybės administracija 2018 m. balandžio 16 d. pasitvirtino24 Biologinio
turto apskaitos tvarkos aprašą. Tikėtina, kad Savivaldybės 2018 metų KFAR bus pateikta tikra ir
teisinga informacija apie biologinį turtą.
Skuodo rajono Savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas, parodo tikrą ir teisingą Skuodo rajono
savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2017
metų veiklos rezultatą, grynojo turto pokyčius pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, išskyrus Ataskaitos 2 skyriuje išdėstytus
pastebėjimus.

3. SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR
DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMO IR JŲ NAUDOJIMO ĮSTATYMŲ
NUSTATYTIEMS TIKSLAMS VERTINIMAS
Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą
(toliau – Turto valdymo įstatymas)25, turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama
efektyviai ir racionaliai.

3.1. Savivaldybės turto panauda
Neatliekama Savivaldybės turto, perduoto naudotis panaudos pagrindais, valdymo
kontrolė, kaip nurodyta Turto valdymo įstatyme26. Panaudos gavėjai neteikia Savivaldybės
administracijai ataskaitos, kurioje turėtų būti nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais
perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas
vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį
remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties
sąlygos. Nustatyta, kad panaudos gavėjai vykdo ne visas panaudos sutarties sąlygas, gaunamas
turtas nėra apdraudžiamas.
Savivaldybės tarybos sprendimu27 patvirtintas Tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis juo pagal panaudos sutartis. Tvarkos aprašas nėra atnaujintas pagal naujausius Turto
valdymo įstatymo pakeitimus.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017-09-22 įsakymas Nr. 1K-335 „Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 10 d.
įsakymo nr. 1k-233 „dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“
pakeitimo“.
24
Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2018-04-16 įsakymu Nr. A1-337 „Dėl biologinio turto apskaitos tvarkos
aprašo patvirtinimo“
25
Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729.
26
Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 9 d.
27
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimas Nr. T9-129 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto,
perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
23
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3.2. Savivaldybės turto nuoma
Maitinimo paslaugas mokiniams teikianti įmonė neatlygintinai naudojasi Savivaldybės
turtu (virtuvės ir valgyklos patalpomis, inventoriumi, kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu) šioms
paslaugoms teikti. Tai neatitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 14 str. 1 dalies nuostatų, nes maitinimo paslaugas teikianti įmonė
(privatus juridinis asmuo) pagal įstatymą neturi teisės neatlygintinai naudotis Savivaldybės turtu.
Taip pat neatitinka Civilinio kodekso nuostatų, nes Civilinio kodekso 6.447 str. 1 d. nustato nuomos
sutarties sampratą, kad „pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti
nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas)
įsipareigoja mokėti nuomos mokestį“. Nuomos mokestis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į
Civilinio kodekso 6.487 str. nuostatas. Nuoma yra sandoris, kuris priskirtinas atlygintiniems
sandoriams.
Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. birželio 23 d. rašte Nr. KADV1-51 „Dėl turto ir
lėšų valdymo“ Savivaldybės administracija buvo informuota apie nustatytus įstatymų pažeidimus:
1) Pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo28 nuostatas, privačiam subjektui, teikiančiam mokinių maitinimo paslaugą, neteisėtais
būdais leidžiama naudotis švietimo įstaigų valdomu turtu;
2) Pažeidžiant Biudžeto sandaros įstatymo29 nuostatas, neplanuojamos ir
negaunamos į Savivaldybės biudžetą pajamos už patalpų ir kito turto, reikalingo mokinių maisto
ruošimo ir maitinimo paslaugoms teikti, nuomą.
Savivaldybės administracijai buvo rekomenduota užtikrinti teisėtą turto, reikalingo
mokinių maitinimo paslaugai teikti bendrojo ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą
teikiančiai įmonei bei tai, kad į Savivaldybės biudžetą būtų gaunamos pajamos už turtą, perduotą
naudotis maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei. 2018 m. atliktas pakartotinis patikrinimas ir
nustatyta, kad rekomendacijos nėra įgyvendinamos. Nėra vykdomas Savivaldybės tarybos 2016 m.
gegužės 26 d. sprendimas30, kuriuo nustatytas negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis, nes
nustatytas nuompinigių dydis realiai nėra taikomas. Iki šiol galioja negyvenamųjų patalpų nuomos
sutartys, kuriose nėra aptartas mokestis už patalpų nuomą. Maitinimo paslaugas mokiniams
bendrojo ugdymo mokyklose teikianti uždaroji akcinė bendrovė „Maistas LT“ ir toliau
neatlygintinai naudojasi Savivaldybės turtu – mokyklų patalpomis bei kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu
turtu, reikalingu maitinimo paslaugoms teikti.

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729.
29
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430.
30
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T9-102 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-217 „Dėl patalpų nuomos“ 2 punkto pakeitimo“.
28
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS___________
Eil.
Nr.

Veiksmas/ Priemonės/
Komentarai

Rekomendacija

1

2

1.

Simboline verte apskaitoje užregistruotus vietinės
reikšmės kelius ir gatves įvertinti tikrąja verte
vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir
perduoti informaciją Centralizuotos buhalterijos
skyriui (Ataskaitos 2.1 p.).

2.

Užtikrinti teisės aktų nuostatas atitinkančią
biologinio turto apskaitą (Ataskaitos 2.2 p.).

3.

Vykdyti Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto,
perduoto panaudos pagrindais, naudojimo kontrolę
(Ataskaitos 3.1 p.).

4.

Užtikrinti teisėtą turto, reikalingo mokinių
maitinimo paslaugai teikti bendrojo ugdymo
mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą
teikiančiai įmonei ir kad į Savivaldybės biudžetą
būtų gaunamos pajamos už turtą, perduotą naudotis
maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei (Ataskaitos
3.2 p.).

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

3

4

Vietinės reikšmės keliai ir gatvės bus
įvertinti tikrąja verte, kai kompetentinga
institucija patvirtins vietinės reikšmės
kelių ir gatvių vertinimo metodiką,
vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 2 priedo
7 punktu.
2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.
A1-337 patvirtintas Biologinio turto
tvarkos aprašas, 2018 m. balandžio mėn.
apskaitoje Inventorizacijos komisijos
siūlymu užregistruotas biologinis turtas
Nuo kiekvienų kalendorinių metų
pabaigos iš panaudos gavėjų, sutarties
galiojimo laikotarpiu bus reikalaujama
ataskaitų apie panaudos pagrindais
perduoto turto naudojimą
2018-06-14 yra sudaryta su moksleivių
maitinimo paslaugų teikėju VšĮ
„Bruneros“ Skuodo rajono savivaldybės
mokyklų mokinių maitinimo paslaugų
teikimo sutartis Nr. (4.1.8)-R5-421.
Atsižvelgiant į šią sutartį ir į sutarties 1
priedą „Paslaugos pirkimo techninę
specifikaciją“ bus organizuojama
patalpų, kuriose bus teikiama maitinimo
paslauga, nuomos sutarčių sudarymo
procedūra.

2019-12-31

2018-04-16

2019-04-30

2018-10-31

Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

Kristina Nikartienė

Kontrolieriaus pavaduotoja

Neringa Stasiūtė

Susipažino:
Savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Žydrūnas Ramanavičius

Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
vyriausioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją

Edita Gadeikienė

Savivaldybės administracijos Centralizuotos
buhalterijos skyriaus vedėja

Kristina Simaitienė
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PRIEDAI_______________________________________________
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos„ Dėl Skuodo
rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumo vertinimo“
1 priedas

SANTRUMPOS IR SĄVOKOS
ES – Europos Sąjunga.
Iždas – Skuodo rajono savivaldybės iždas.
KFAR – Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.
KBVAR – Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
Kontrolės ir audito tarnyba – Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
Savivaldybė – Skuodo rajono savivaldybė.
Savivaldybės administracija – Skuodo rajono savivaldybės administracija.
Savivaldybės taryba – Skuodo rajono savivaldybės taryba.
VSAFAS – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.
VSAKIS - Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema.
VSS – viešojo sektoriaus subjektas.
VšĮ – Viešoji įstaiga.
UAB – Uždaroji akcinė bendrovė.
_______________________________________
Kristina Nikartienė
2018-07-13
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Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos„ Dėl Skuodo
rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumo vertinimo“
2 priedas

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito tikslai:
įvertinti Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenis bei pareikšti nuomonę dėl duomenų tikrumo ir teisingumo;
įvertinti Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio duomenis bei pareikšti nuomonę dėl duomenų tikrumo ir teisingumo;
atlikti Skuodo rajono savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2017 metus vertinimą.
Audituojamas laikotarpis – 2017 metai.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinių audito standartų
(TAS) reikalavimus, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinyje nėra reikšmingų iškraipymų, o Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir
disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir vidaus kontrolės
apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų
sandorių.
Audito metu buvo vertinami 2017 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai.
Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
sudarytas iš 33 asignavimų valdytojų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir iš
savivaldybės iždo duomenų. Audito metu vertinome savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenų teisingumą bei informacijos atskleidimą. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį
sudarančios ataskaitos parengtos pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis. Audituotos ataskaitos,
pagrindiniai duomenys ir audito rezultatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Audituotų ataskaitų sąrašas, pagrindiniai duomenys ir audito rezultatai
(2017-12-31)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

Audituota ataskaita/sritis
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita
(Forma Nr. 1-sav.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma
Nr. 2-sav.)
Skolinių įsipareigojimų (Forma Nr. 3-sav.)

Pažyma dėl skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius,
valiutas, pradinę ir likutinę trukmę (Formos Nr. 3sav. priedas)
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis
raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4)

Vykdymo duomenys
(tūkst. Eur)
Pajamos – 16227,7

Audito
rezultatai*
X

Ataskaitos
punktas
-

Išlaidos – 16956,3

X

-

Skolinių
įsipareigojimų
likutis – 2582,7
Nebalansiniai įsipareigojimai
(garantijos) – 288,6
2582,7

X

-

X

-

-

X

-

Mokėtinų sumų likutis metų
X
pradžioje – 3531,7, pabaigoje
– 3005,9
*Pastabos: X – ataskaitos duomenys teisingi/atitinka teisės aktų reikalavimus; P – pastebėjimai dėl duomenų
teisingumo/informacijos atskleidimo.
6.

19
Savivaldybės 2017 metų biudžetas patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu31 – 14
726,2 tūkst. Eur pajamų, 19,3 tūkst. Eur skolinimosi pajamų projektams finansuoti, 728,7 tūkst. Eur
metų pradžios likutį ir 15 474,1 tūkst. Eur asignavimų, iš kurių 492,2 tūkst. Eur skirti paskoloms
grąžinti. Per 2017 m. Savivaldybės tarybos sprendimais32 biudžetas buvo tikslintas 9 kartus.
Patikslintas 2017 m. biudžeto pajamų planas sudarė 16 227,8 tūkst. Eur, skolinimosi pajamų – 412
tūkst. Eur, asignavimų – 16 956,4 tūkst. Eur, iš jų 492,2 tūkst. Eur planuota paskolų grąžinimui.
Išlaidų planas 728,7 tūkst. Eur didesnis, negu pajamų planas dėl 2016 m. nepanaudotų biudžeto lėšų
likučio.
2017 metų Savivaldybės biudžeto asignavimai skirti šešioms Savivaldybės tarybos
patvirtintoms33 programoms34 vykdyti.
Reikšmingu dalyku vertinant konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį
laikoma apskaitos klaida, viršijanti 170,0 tūkst. Eur, apskaičiuota atsižvelgiant į pasirinktą
reikšmingumą.
Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro
Savivaldybės administracijos ir jos kontroliuojamų VSS finansinių ataskaitų rinkiniai, iš viso 28
Savivaldybės VSS finansinių ataskaitų rinkiniai: 23 biudžetinių įstaigų, 4 VšĮ, priskiriamų prie VSS
ir išteklių fondo (Iždo). Savivaldybės kontroliuojamų VSS grupės sąrašas, patvirtintas
konsolidavimo schemoje35, pateikiamas 4 priede. Į Savivaldybės KFAR įtrauktas ir finansinis turtas,
kurį sudaro Savivaldybei priklausantis bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas: 3 kontroliuojamų
UAB (Skuodo autobusų stotis, Skuodo šiluma, Skuodo vandenys) ir 3 asocijuotųjų subjektų (VšĮ:
Skuodo stomatologijos paslaugos, Skuodo informacijos centras ir UAB Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centras).
Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies likutis, kaip
nurodyta konsoliduotojoje finansinės būklės ataskaitoje pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis,
2017 m. pradžioje buvo iš viso 50 574,36 tūkst. Eur, pabaigoje – 49 915,25 tūkst. Eur.
2 lentelė. Audituotų ataskaitų sąrašas, pagrindiniai duomenys ir audito rezultatai
(2017-12-31)
Eil.
Nr.
1.

Finansinės būklės ataskaita

2.
3.

Veiklos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita

4.

Pinigų srautų ataskaita

Audituota ataskaita/sritis

KFAR duomenys (tūkst. Eur)
Finansavimo
sumų,
įsipareigojimų,
grynojo turto ir mažumos dalies likutis –
49915,25
Grynasis perviršis ar deficitas – -388,29
Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 23297,41
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 1300,03
-

Audito
rezultatai*
P

Ataskaitos
punktas
2.1., 2.2.

P
X

2.1.
-

X

-

2017 metų konsoliduotųjų finansinių
X
ataskaitų aiškinamasis raštas
*Pastabos: X – ataskaitos duomenys teisingi/atitinka teisės aktų reikalavimus; P – pastebėjimai dėl duomenų
teisingumo/informacijos atskleidimo.
5.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T9-19 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų
biudžeto patvirtinimo“.
32 Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2017-03-30 Nr. T9-81, 2017-04-27 Nr. T9-102, 2017-05-25 Nr. T9-139, 2017-0629 Nr. T9-155, 2017-08-31 Nr. T9-173, 2017-09-28 Nr. T9-185, 2017-10-26 Nr. T9-202, 2017-11-30 Nr. T9-216, 2017-12-20 Nr.
T9-233.
33 Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimas Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
34 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (Nr. 1), Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimo programa (Nr. 2), Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa (Nr.
3), Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (Nr. 4), Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros
programa (Nr. 5), Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa (Nr. 6).
35 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-01-29 įsakymas Nr. 1K-33 „Dėl 2017 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių
rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ (TAR, 2018-01-30, Nr. 1356).
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Audito metu nustatyti dalykai gali turėti reikšmingą įtaką Savivaldybės KFAR
teisingumui ir gali būti nereikšmingi. Reikšmingu dalyku KFAR teisingumui yra laikoma apskaitos
klaida ar jų visuma, turinti įtakos finansinėms ataskaitoms ir viršijanti 499,0 tūkst. Eur sumą,
apskaičiuotą atsižvelgiant į pasirinktą reikšmingumą, taip pat ir svarbių vidaus kontrolės priemonių
nebuvimas ar jų nesilaikymas.
Taip pat buvo vertinamas kokybinis kiekvienos klaidos reikšmingumas. Kokybinį
reikšmingumą naudojome nustatytų iškraipymų vertinimui tais atvejais, kai iškraipymų suma, nors
yra mažesnė už kiekybinį reikšmingumą, gali daryti įtaką aplinkai.
Audito metu atlikome Skuodo rajono savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2017 metus
vertinimą turto nuomos ir panaudos srityse.
Audito metu buvo vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos
veiksnių analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, įvertintos vadovybės
numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti ir valdyti.
Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio duomenys
konsoliduojami į nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį, Valstybės kontrolė, atlikdama valstybinį
nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą, su Kontrolės ir audito tarnyba bendradarbiavo 600ojo TAS pagrindu. Kontrolės ir audito tarnyba atliko komponento auditoriui tenkančias užduotis
šiose srityse ir pateikė Valstybės kontrolei audito procedūrų rezultatus, audito ataskaitą ir audito
išvadą dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo.
Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant patikrinimų, skaičiavimo,
analitines procedūras ir paklausimus. Manome, kad audito metu surinkome pakankamus ir tinkamus
įrodymus, kuriais pagrindėme biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių
vertinimus.

____________________________________________
Kristina Nikartienė
2018-07-13
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Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos„ Dėl Skuodo
rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumo vertinimo“
3 priedas

Asignavimų valdytojų sąrašas
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Subjekto pavadinimas
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų S. Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras
Šačių pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Kūno kultūros ir sporto centras
R. Granausko viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Skuodo KVAP mokykla
Skuodo rajono kultūros centras
Skuodo atviras jaunimo centras
Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės administracija
Aleksandrijos seniūnija
Barstyčių seniūnija
Ylakių seniūnija
Lenkimų seniūnija
Mosėdžio seniūnija
Notėnų seniūnija
Skuodo seniūnija
Skuodo miesto seniūnija
Šačių seniūnija
_____________________________________

Kristina Nikartienė
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rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumo vertinimo“
4 priedas

Viešojo sektoriaus subjektų grupės sąrašas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
4.
1.

Pavadinimas
Biudžetinės įstaigos
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Skuodo rajono kultūros centras
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų Simono Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras
Šačių pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Kūno kultūros ir sporto centras
Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Kontrolės ir audito tarnyba
Skuodo atviras jaunimo centras
Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Viešosios įstaigos
Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras
Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras
Ylakių globos namai
Išteklių fondai
Skuodo rajono savivaldybės iždas
____________________________________________
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rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumo vertinimo“
5 priedas

Viešojo sektoriaus subjektų, kuriuose atliktos pagrindinės audito procedūros
ar detalūs testai, sąrašas
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Skuodo rajono savivaldybės administracija

2.

Skuodo rajono savivaldybės iždas

3.

Bartuvos progimnazija

4.

Mosėdžio gimnazija

5.

R. Granausko viešoji biblioteka

6.

Skuodo vaikų lopšelis darželis

7.

VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras
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