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Skuodas
Skuodo rajono savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba
atliko Savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau tekste – Ataskaita) ir
asignavimų valdytojų finansinių atskaitomybių duomenų patikslinimus, Savivaldybės lėšų
naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams ir disponavimo jomis teisėtumo vertinimus.
Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą už Savivaldybės biudžeto
įvykdymo ataskaitos parengimą atsakinga Savivaldybės administracija, už programų sąmatų
sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų,
atitinkantį teisės aktais nustatytus tikslus, ir rezultatyvų naudojimą atsakingi biudžeto asignavimų
valdytojai. Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos reglamentu, už praėjusių metų
biudžeto įvykdymo ataskaitos sudarymą yra atsakingas Savivaldybės administracijos Finansų
skyrius, o už Ataskaitos pateikimą Savivaldybės tarybai – Savivaldybės administracijos direktorius.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu parengta Ataskaita tvirtinama Savivaldybės tarybos
pagal Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nurodytus rodiklius. Patvirtinta ataskaita
pateikiama Finansų ministerijai.
Visi 2010 metais atlikti auditai yra šios išvados, teikiamos Savivaldybės tarybai,
sudėtinė dalis. Visos auditų ataskaitos įteiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos
direktoriui ir Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto nariams.
Auditai atlikti pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, biudžeto sandaros
įstatymus ir Valstybinio audito reikalavimus. Jie buvo suplanuoti ir atlikti taip, kad suteiktų
pakankamą pagrindą teigti, jog nėra reikšmingų informacijos iškraipymų Finansų skyriaus
pateiktuose dokumentuose. Atliktų auditų metu, pritaikius atrankos metodus ir kitas audito
procedūras buvo surinkti įrodymai, patvirtinantys sudarytos metinės finansinės atskaitomybės
sumas ir tvirtinimus, įvertinti apskaitos principai, taikyti rengiant finansinę atskaitomybę bei
įvertinta vidaus kontrolės sistema ir bendras finansinės atskaitomybės pateikimas. Visos audito
procedūros įformintos audito darbo dokumentuose.
Audito metu vertintos 2010 metų biudžeto įvykdymo finansinės atskaitomybės
ataskaitos, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumas ir jų naudojimas
įstatymų nustatytiems tikslams. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius yra
atsakingas už finansinės atskaitomybės ir statistinių ataskaitų parengimą ir pateikimą, Savivaldybės
lėšų naudojimo, disponavimo jomis teisėtumą. Kontrolierių pareiga, vadovaujantis atliktu auditu,
pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę, statistines ataskaitas bei Savivaldybės lėšų
naudojimo, disponavimo juo teisėtumą.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad
auditą planuotume ir atliktume taip, kad gautume užtikrinimą dėl finansinės atskaitomybės ir
statistinių ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės lėšų naudojimo,
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disponavimo juo teisėtumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Skuodo rajono
savivaldybės administracijos biudžeto lėšų apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės
atskaitomybės ataskaitų parengimo ir pateikimo, Savivaldybės lėšų naudojimo, disponavimo jomis
teisėtumo vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas suteikia pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
Tarnybos nuomone, 2010 metų biudžeto įvykdymo finansinė atskaitomybė visais
atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius
biudžetinių lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.
Vadovaujantis surinktais įrodymais, pareiškiame, kad 2010 metais naudojant ir
disponuojant Savivaldybės lėšas įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikimų Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimams nenustatyta.
Skuodo rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos išvada
pateikiama kartu su finansinio audito ataskaita.
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