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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministerijai
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA
2009 m. geguţės 29 d. Nr. 9-50
Vilnius
Audito metu vertinome Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos 2008 metų suvestinių
finansinių ir kitų ataskaitų duomenis, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams (toliau – valstybės turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo teisėtumas) per 2008 metus. Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerija (toliau –
Ţemės ūkio ministerija) 2008 metų finansines ir kitas ataskaitas, Valstybės kontrolės gautas 2009 m.
kovo 18 d., pateikė 2009 m. kovo 2 d. raštu Nr. 2D-1203(4.130) „Dėl 2008 metų finansinės
atskaitomybės“.
Ţemės ūkio ministerija yra atsakinga uţ suvestinių finansinių ir kitų ataskaitų parengimą ir
pateikimą, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. Mūsų pareiga, remiantis
atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansines ir kitas ataskaitas bei valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turime
planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą uţtikrinimą dėl finansinių ir kitų ataskaitų duomenų
tinkamo ir teisingo pateikimo, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo.
Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Ţemės ūkio ministerijos apskaitos sistemos ir
vidaus kontrolės, suvestinių finansinių ir kitų ataskaitų parengimo ir pateikimo, valstybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia
pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
- Dėl to, kad suvestinėje Specialiosios ţemės ūkio biudţetinių įstaigų mokamų paslaugų
teikimo programos (programos kodas 01.81) Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31
ataskaitoje (forma Nr. 2, 85 eil.), Biudţetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų
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pajamų įmokų į biudţetą 2008-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 5, 2 eil.) neteisingai parodyta baltojo
cukraus gamintojų sumokėta 52 851,8 tūkst. Lt mokėtina restruktūrizavimo suma (laikinas
restruktūrizavimo mokestis (ţr. ataskaitos 1 d. 5 psl.)).
-

Ţemės ūkio ministerija, neturėdama piniginių lėšų banko sąskaitoje ir nesivadovaudama

Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis atliko atitinkamus buhalterinius įrašus apskaitos
dokumentuose: debetavo sąskaitą 178 „Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ ir kreditavo
sąskaitą 280 „Kiti fondai“ 7 500 tūkst. Lt suma. Tokia sąskaitų korespondencija (D-178, K-280) yra
neteisinga ir Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėse nenustatyta. Dėl to Ţemės ūkio
ministerijos Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanse (Forma Nr. 1) 38 eilutėje „Atsiskaitymai su
kitais debitoriais ir kreditoriais“ 4 stulpelyje ir 58 eilutėje „Kiti fondai“ 4 stulpelyje minėtų sąskaitų
likučiai padidinti 7 500 tūkst. Lt suma (ţr. ataskaitos 1 d. 6–7 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga – Ţuvivaisos ir ţuvininkystės tyrimų centras

netvarko savo filialuose auginamų ţuvų apskaitos Todėl negalime patvirtinti, kad Ministerijos
suvestiniame Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodţio 31 d. balanse (forma Nr. 1) 8 eilutės
„Gyvūnai, gyvuliai ir jų prieauglis“ 4 stulpelyje „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ nurodytas
minėtos sąskaitos likutis 331,6 tūkst. Lt yra teisingas. Taip pat negalime patvirtinti, kad Atsargų ir
trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. gruodţio 31 d. apyskaita (forma Nr. 4) yra teisinga (ţr.
ataskaitos 1 d. 7 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerijai pavaldţios įstaigos – Ţuvivaisos ir ţuvininkystės tyrimų centras

ir Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, nesivadovaudamos Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
taisyklėmis, nepadidino ilgalaikio turto vertės. Dėl nurodytų prieţasčių Ministerijos suvestiniame
Išlaidų sąmatų vykdymo balanse (forma Nr. 1) sumaţinti 63 tūkst. Lt sąskaitų 010, 021 ir 250 likučiai
ir 49,7 tūkst. Lt – sąskaitų 016, 020 ir 250 likučiai (ţr. ataskaitos 1 d. 8 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga – Ţuvivaisos ir ţuvininkystės tyrimų centras

nesivadovaudamas Pripaţinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir
savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtintu aprašu, nepagrįstai padidino
ilgalaikio materialaus turto vertę. Dėl to, Ţemės ūkio ministerijos suvestiniame Išlaidų sąmatų
vykdymo balanse (forma Nr. 1) 3,3 tūkst. Lt padidinti sąskaitų (013, 020 ir 250) likučiai (ţr. ataskaitos
1 d.7–8 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga – Ţuvivaisos ir ţuvininkystės tyrimų centras,

nesivadovaudamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija, uţ įsigytą ilgalaikį turtą apmokėjo iš prekių ir paslaugų (2.2) išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodų straipsnių 50 732,22 Lt sumą (ţr. ataskaitos 1 d. 8–9 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga – Ţuvivaisos ir ţuvininkystės tyrimų centras,

nesivadovaudamas Investicijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudţetų
pajamų ir išlaidų klasifikacija, valstybės biudţeto lėšas, skirtas ilgalaikiam materialiam ir
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nematerialiam turtui įsigyti, panaudojo 7 242,20 Lt kitoms prekėms ir paslaugoms apmokėti. Šios
išlaidos neteisingai nurodytos metinėse ataskaitose (ţr. ataskaitos 1 d. 8–9 psl.).
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turėtų ankstesnėje pastraipoje išdėstyti dalykai, Ţemės
ūkio ministerijos 2008 metų suvestinės finansinės ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atţvilgiais
parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudţetinių įstaigų
buhalterinę apskaitą ir finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą.
ţuvininkystės

Ţemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga – Lietuvos valstybinis ţuvivaisos ir
tyrimų

centras,

nesivadovaudamas

Nekilnojamojo

turto

kadastro

įstatymu,

Nekilnojamojo turto registro įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymu, neuţregistravo nekilnojamojo turto viešuosiuose registruose (ţr. ataskaitos
1 d. 6 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerija, nesivadovaudama Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Prekių ţenklų įstatymu ir Valstybės turto perdavimo panaudos
pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, AgroBalt® prekės ţenklą,, logotipą
ir Interneto tinklalapį www.agrobalt.lt perdavė laikinai ir neatlygintinai naudotis Lietuvos ţemės ūkio
universitetui (ţr. ataskaitos 2 d. 9–10 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerija, nesivadovaudama Biudţeto sandaros įstatymu, Lietuvos

Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir Viešųjų
pirkimų įstatymu, neteisėtai finansavo valstybės įmonę Ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūrą, valstybės įmonę Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, viešąją įstaigą
Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybą (ţr. ataskaitos 2 d. 10–12 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerija, nesivadovaudama Biudţeto sandaros įstatymu, Biudţetinių

įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir
vykdymo taisyklėmis, pirko paslaugas iš jai pavaldţios biudţetinės įstaigos Programos “Leader” ir
ţemdirbių mokymo metodikos centro (ţr. ataskaitos 2 d. 12–13 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerija, Programos “Leader” ir ţemdirbių mokymo metodikos centras ir

Valstybinės augalų apsaugos tarnyba, nesivadovaudami Tarnybinių komandiruočių išlaidų
apmokėjimo biudţetinėse įstaigose taisyklėmis, savo darbuotojus į tarnybines komandiruotes siuntė
darbų pagal autorines sutartis atlikimui (ţr. ataskaitos 2 d. 13–14 psl.).
-

Valstybinė gyvulių veislininkystės prieţiūros tarnyba, nesivadovaudama Paramos

veislininkystei taisyklėmis, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (paramos
gavėjo) padarytas autorinio atlyginimo uţ gyvulių eksterjero vertinimą išlaidas pripaţino tinkamomis
finansuoti (ţr. ataskaitos 2 d.16 psl.).
-

Ţemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga – Ţuvivaisos ir ţuvininkystės tyrimų centras

nesivadovaudamas Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir
savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir Viešųjų pirkimų įstatymu, turėdamas
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nepadengto kreditinio įsiskolinimo, apmokėjo avansu uţ būsimas paslaugas (ţr. ataskaitos 2 d. 16–17
psl.).
Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesnėje pastraipoje
išdėstytus dalykus, 2008 metais Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos valstybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais, jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams reikšmingų
neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams nenustatėme.
Valstybinio audito išvada pateikta kartu su valstybinio audito ataskaita.
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