LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ CHEMIJOS
INSTITUTE
2009 m. birželio 10 d. Nr. SP-12
Vilnius
Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Chemijos institute (toliau – Institutas), 2009 m.
gegužės 29 d. ataskaitą Nr. FA-P-50-11-52, n u s t a t a u:
1. Institutas (direktorius Eimutis Juzeliūnas, vyriausioji buhalterė Leonora Kazlauskienė)
apskaitą tvarkė pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2007 m.
birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1178 redakcija) 17 straipsnį ir Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių
(2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)(toliau – Taisyklės) 7, 54-58, 105, 107-111,
113-117, 121, 129, 135, 137, 140, 145-146, 214, 222, 246-247, 267, 294-295, 308, 310-312 punktų
nuostatas, kurios reglamentuoja pajamų, įsipareigojimų, gautų lėšų už komunalines paslaugas,
atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais, gamybos sąnaudų ir pagamintos produkcijos,
finansavimo, nuompinigių ir kompensuotų nuompinigių už ilgalaikio materialiojo turto nuomą,
pavedimų lėšų, išlaidų, gautinų ir mokėtinų sumų ir kitų sumų apskaitą, ūkinių operacijų
atvaizdavimą ir sąskaitų korespondencijų naudojimą, sąskaitų uždarymą metų pabaigoje. Todėl
audito metu negalėjome patvirtinti, kad Išlaidų sąmatos vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse iš
18 352,2 tūkst. Lt pateiktos sumos 1 258,00 tūkst. Lt likučių suma yra teisinga.
2. Institutas išlaidas iš biudžeto tvarkė pažeisdamas Taisyklių 267 punkto nuostatas, todėl
negalėjome patvirtinti Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje
(forma Nr. 6) nurodytų visų likučių teisingumo.
3. Institutas, pažeisdamas Taisyklių 261 punkto (2006 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymo Nr. 1K-256 redakcija) nuostatą, kad faktinės išlaidos registruojamos
ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos buhalterinėje apskaitoje, Biudžeto išlaidų sąmatos
įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) faktines išlaidas nurodė 11,6 tūkst. Lt
mažesnes.
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4. Institutas, pažeisdamas Taisyklių 125 punkto nuostatą, kad biudžeto lėšų kasinių išlaidų
apskaita tvarkoma pagal atliekamas valstybės funkcijas, vykdomas programas ir pagal programų
išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius, ir 269 punkto nuostatą, kad
faktinių išlaidų iš biudžeto apskaita tvarkoma pagal įstaigos vykdomas programas ir biudžeto
pajamų ir išlaidų funkcinę bei ekonominę klasifikaciją, nevedė transporto išlaikymo, kitų prekių,
ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto, kitų paslaugų kasinių ir faktinių išlaidų analitinės
apskaitos, todėl Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d ataskaitoje (forma Nr.
2) negalėjome patvirtinti kasinių ir faktinių išlaidų: transporto išlaikymo (2.2.1.1.1.6) – atitinkamai
47,2 tūkst. Lt ir 47,5 tūkst. Lt, kitų prekių (2.2.1.1.1.10) – atitinkamai 85,4 tūkst. Lt ir 91,5 tūkst. Lt,
ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto (2.2.1.1.1.15) – atitinkamai 182,9 tūkst. Lt ir 197,1
tūkst. Lt, kitų paslaugų (2.2.1.1.1.30) – atitinkamai 1 406,2 tūkst. Lt ir 1 549,7 tūkst. Lt.
5. Institutas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 1K-170 patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių
24 punkto nuostatą, kad finansinės atskaitomybės formos pildomos pagal buhalterinės apskaitos
registrų duomenis, Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma
Nr. 2) nurodė šildymo (2.2.1.1.1.3) kasines išlaidas 3,9 tūkst. Lt didesnes, o faktines išlaidas – 4,0
tūkst. Lt mažesnes, elektros energijos (2.2.1.1.1.4) kasines išlaidas – 4,2 tūkst. Lt mažesnes, ryšių
paslaugų (2.2.1.1.1.5) kasines išlaidas – 2,7 tūkst. Lt mažesnes, vandentiekio ir kanalizacijos
(2.2.1.1.1.13) kasines išlaidas – 5,4 tūkst. Lt mažesnes.
6. Institutas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 1K-170 patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių
24 punkto nuostatą, kad finansinės atskaitomybės formos pildomos pagal buhalterinės apskaitos
registrų duomenis, klaidingai užpildė Atsiskaitymų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą 2008 m.
gruodžio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 8), pažymą „Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo ir nurašymo iš apskaitos (forma Nr. 3), pažymą „Dėl atsargų ir trumpalaikio turto įsigijimo
ir nurašymo iš apskaitos“ (forma Nr. 4).
7. Institutas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, 189,00 tūkst.
Lt sutaupytų darbo užmokesčiui skirtų asignavimų panaudojo vienkartinėms išmokoms mokėti, o ne
kreditiniam įsiskolinimui dengti.
8. Institutas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d.
nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių (2004 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 751 redakcija) 22 punkto
nuostatą, kad biudžetinių įstaigų pajamos, gautos atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose, įmokamos į valstybės biudžetą ir 29 punkto nuostatą, kad
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biudžetinės įstaigos,

kurios gauna pajamų atlikdamos funkcijas, nustatytas jų veiklą

reglamentuojančiuose teisės aktuose, kasmet sudaro pajamų ir specialiųjų programų sąmatas, 2008
m. nepervedė į valstybės biudžetą 813,9 tūkst. Lt pajamų, gautas pajamas nepatvirtinęs sąmatos
panaudojo įvairioms išlaidoms.
9. Institutas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d.
nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių 67 punkto (2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 720 redakcija)
nuostatą, kad pavedimų lėšos, gautos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų,
turi būti naudojamos pagal asignavimų valdytojų patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą, nurodant lėšų
paskirstymą pagal išlaidų ekonominę paskirtį ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m.
liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikaciją (2007 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1K-346 redakcija), šildymo,
elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos, komandiruočių išlaidas (viso 83,00 tūkst. Lt)
apskaitė kaip kitų paslaugų išlaidas ir pavedimų lėšų davėjams pateikė klaidingą informaciją apie
kasines ir faktines išlaidas.
10. Institutas, pažeisdamas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d.

nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių (2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 370
redakcija) 4 punkto nuostatą, kad biudžetinės įstaigos privalo inventorizuoti skolas (mokėtinas ir
gautinas) – ne rečiau kaip kartą per metus ir ne anksčiau kaip ataskaitinių metų lapkričio 30 dieną,
nesuderino visų gautinų ir mokėtinų sumų.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 3, 5, 7 punktais ir 20 straipsniu n u s p r e n d ž i u:
1. Nurodyti Chemijos instituto direktoriui Eimučiui Juzeliūnui sprendimo dėstomojoje
dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2. Įpareigoti Chemijos instituto direktorių Eimutį Juzeliūną įstatymų nustatyta tvarka traukti
asmenis, padariusius teisės aktų pažeidimus, tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.
3. Nustatyti Chemijos instituto direktoriui Eimučiui Juzeliūnui 40 kalendorinių dienų
sprendimo įpareigojimo vykdymo ir 45 kalendorinių dienų informacijos apie jo įvykdymą
pateikimo Valstybės kontrolei terminą.
4. Valstybinio audito dokumentus dėl galimai aplaidaus apskaitos tvarkymo požymių
Chemijos institute perduoti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas
per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.
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Sprendimas siunčiamas Chemijos instituto direktoriui Eimučiui Juzeliūnui, Lietuvos
Respublikos Seimo Audito komitetui ir Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

Tomas Mackevičius

