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ĮŽANGA
Valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas atliktas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
5-ojo audito departamento direktorės Daivos Bakutienės 2008 m. birželio 6 d. pavedimu Nr. P-50-7.
Auditą atliko vyriausioji valstybinė auditorė Ona Kunigėlienė.
Audituojamas subjektas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas – yra valstybinė
aukštoji mokykla, ne pelno siekianti įstaiga, turinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Aukštojo
mokslo įstatymo nustatytą specialųjį statusą. Universiteto pagrindiniai tikslai – rengti aukštos
kvalifikacijos specialistus ir vykdyti mokslinius tyrimus. Universiteto steigėjas yra Lietuvos
Respublikos Seimas. Universiteto adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, identifikavimo
kodas – 111950243. Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo rektorius prof. habil. dr. Romualdas
Ginevičius, vyriausiąja buhaltere dirbo Giedrė Ružinskienė.
Audituojamas laikotarpis – 2008 metai.
Audito tikslas – įvertinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2008 metų finansinių
ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, pareikšti nepriklausomą nuomonę,
įvertinti valstybės biudžeto asignavimų 2009 metams poreikio planavimą teisėtumo požiūriu.
Ši ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Lietuvos Respublikos Seimui dėl valstybės
biudžeto įvykdymo apyskaitos, valstybės biudžeto projekto, valstybės skolos, suteiktų paskolų iš
valstybės vardu pasiskolintų lėšų, suteiktų valstybės garantijų ataskaitos ir dėl valstybei nuosavybės
teise priklausančio turto ataskaitos, dalis.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansines ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą, jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamos Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2008 metų
finansinės ataskaitos: Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balansas (forma Nr. 1),
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2), Ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 3), Atsargų ir trumpalaikio
materialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 4), Biudžetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir
studijų institucijų pajamų įmokų į biudžetą 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 5),
Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 6).
Audituojamu laikotarpiu universitetas vykdė tris programas: 1.1. „Aukščiausiosios
kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra“, kuriai vykdyti patvirtinta 74 202,1
tūkst. Lt, įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-05-16 nutarimu Nr. 455 iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės rezervo skirtus 35,0 tūkst. Lt, o gauta ir panaudota 74 194,5 tūkst. Lt; 1.2
„Studentų rėmimas“ gauta ir panaudota 13 731,0 tūkst. Lt, 88.1 „Specialioji mokslo plėtojimo
programa“, kuriai vykdyti patvirtinta 35 903,5 tūkst. Lt, gauta 35 903,5 tūkst. Lt, panaudota 33
986,9 tūkst. Lt. Iš viso 2008 metais buvo patvirtinta 123 836,6 tūkst. Lt, gauta 123 829,0 tūkst. Lt,
panaudota 121 912,4 tūkst. Lt biudžeto asignavimų. Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31
d. balanso aktyvo (pasyvo) sąskaitų likučių suma – 171 637,5 tūkst. Lt.
Audituojamu laikotarpiu universitetui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės
16 d. nutarimu Nr. 455 iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo buvo skirta 35,0 tūkst. Lt,
2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1064 iš laikinai laisvų piniginių išteklių skirta 2 000,0 Lt, kurie
2008 metais nebuvo panaudoti.
Universitetas pavaldžių įstaigų neturi.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų, o valstybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, atliktas veiklos, apskaitos ir
vidaus kontrolės aplinkos tyrimas, nustatyta reikšmingo iškraipymo rizika, reikšmingumo lygis ir
svarbiausios audito sritys (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, prekių ir paslaugų
naudojimo, ilgalaikio turto, pajamų ir kitų lėšų).
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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Vertinant vidaus kontrolės aplinką susipažinta su vidaus kontrolės aplinka ir procedūromis.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis (maksimaliai priimtina klaidų suma) yra 0,5
proc. visų kasinių išlaidų, nurodytų Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
ataskaitoje (forma Nr. 2) – 610,0 tūkst. Lt, ir 0,5 proc. sąskaitų likučių sumos, nurodytos Išlaidų
sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse (forma Nr. 1) – 858,0 tūkst. Lt. Be to, vertintas
kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Atliktos ilgalaikio turto ir darbo užmokesčio didelės apimties audito procedūros, o kitų
sričių – mažos apimties analitinės ir savarankiškos audito procedūros.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Pastebėjimai, turėję įtakos finansinėms ataskaitoms
1.1. Dėl turto apskaitos
Universitete ilgalaikio turto (pastatų) apskaita tvarkoma ne pagal apskaitos principus ir
taisykles, nes apskaitos registruose apskaitytų pastatų ar jų dalių pavadinimai ir pastatų plotai
neatitinka VĮ Registrų centre įregistruotų pastatų pavadinimų ir plotų (žr. 1 pastebėjimą).
1 pastebėjimas
Apskaitos duomenys
Pavadinimas
Mechanikos rūmai/V
korpusas
Elektronikos rūmai/IV
korpusas su katiline

VĮ Registrų centro duomenys

Plotas,
kv. m
222,79

Vertė,
tūkst. Lt
58,1

462,2

73,7

Sandėlis

Plotas,
kv. m
287,71

1094-0118-9042

Pastatas

422,2

1096-7020-2010

Pavadinimas

Unikalus Nr.

131,8

Negalime patvirtinti, kad nurodyta pastatų vertė (131,8 tūkst. Lt) apskaičiuota teisingai
šiems plotams, nes Registrų centro duomenys apie pastatų plotus neatitinka apskaitos duomenų, o
apskaitos kortelėse ir registruose nėra įrašų apie plotų ir vertės pasikeitimus.
Universitetas neapskaitė sukurto pagal autorinę sutartį nematerialus turto – vaizdo filmo
„Kelias į ateitį“ – nesivadovavo Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių1 (toliau –
Taisyklės) 20 p.
Dėl to, kad negalėjome nustatyti, ar apskaityta pastatų vertė atitinka realius pastatų
plotus, negalime patvirtinti Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso

1

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-03-16 įsakymu Nr. 70
(įsakymo 2005-12-30 Nr. 1K-405 redakcija).
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aktyve nurodyto ilgalaikio turto (iš viso 142 524,7 tūkst. Lt) 131,8 tūkst. Lt likučio
teisingumo. Dėl to, kad universitetas neapskaitė nematerialaus turto, Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nematerialaus turto (aktyvo 010 sąskaita) ir
ilgalaikio turto fondo (pasyvo 250 sąskaita) likučiai 16,0 tūkst. Lt mažesni. Apskaičius
nematerialųjį turtą ir pasikeitus pastatų vertei Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio
31 d. balanse keistųsi ilgalaikio nematerialaus turto (aktyvo 010 sąskaita), ilgalaikio
turto fondo (pasyvo 250 sąskaita) ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (pasyvo 02 sąskaita)
likučiai.

1.2. Dėl biudžeto lėšų apskaitos
Taisyklių2 nuostatos, reglamentuojančios finansavimo apskaitą, pagrįstą dvejybiniu įrašu,
numato, kad finansavimo iš biudžeto likutį sudaro ataskaitinių metų pabaigoje nenurašytų atsargų,
debetinio įsiskolinimo ir kitos sumos. Įvertinę balansinių sąskaitų, susijusių su finansavimo
apskaita, likučius metų pabaigoje (žr. 2 pastebėjimą), teigiame, kad nurodytų sąskaitų dvejybinis
įrašas buvo taikomas ne pagal apskaitos principus ir taisykles, ir nustatėme 85,9 tūkst. Lt skirtumą
tarp šių sąskaitų likučių.
2 pastebėjimas
Aktyvas,
tūkst. Lt

Balansinė sąskaita
Medžiagos, maisto produktai ir kitos atsargos (060-064, 066-069)
Biudžetinių lėšų sąskaitos (090,100,101)
Mokėjimo kortelės (131)
Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (160)
Atsiskaitymai pagal darbo užmokestį (180-184,190-199)
Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (178)
Finansavimas iš biudžeto (230)

Pasyvas,
tūkst. Lt

Skirtumas
balanse,
tūkst. Lt

1653,7
1907,4
9,2
35,2
1,5
719,1
4326,1

4240,2
4240,2

85,9

Įvertinę balansinių sąskaitų, susijusių su išlaidų apskaita, likučius metų pabaigoje, teigiame,
kad šių sąskaitų dvejybinis įrašas buvo taikomas nesivadovaujant Taisyklių 267 punktu, pagrįstu
dvejybinio įrašo samprata, kad nenurašytą faktinių išlaidų likutį ataskaitinių metų pabaigoje sudaro
kreditinis įsiskolinimas, ir nustatėme 217,4 tūkst. Lt neatitikimą (žr. 3 pastebėjimą).
3 pastebėjimas
Balansinė sąskaita
Išlaidos įstaigai išlaikyti (200)
Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (178)
Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (160)
Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (171)

Aktyvas,
tūkst. Lt
1832,9

Pasyvas,
Lt

tūkst.

Skirtumas balanse,
tūkst. Lt

1960,0
21,1
64,8

2

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-03-16 įsakymu Nr. 70
(įsakymo 2005-12-30 Nr. 1K-405 redakcija).
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Atsiskaitymai su biudžetu (173-pajamų mokestis)
Atsiskaitymai pagal vykdomuosius raštus (183)
1832,9

3,5
0,9
2050,3

217,4

Dėl netinkamos finansavimo ir išlaidų iš biudžeto apskaitos Išlaidų sąmatų vykdymo
2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyti neteisingi išlaidų iš biudžeto (aktyvo 200
sąskaita) ir finansavimo iš biudžeto (pasyvo 230 sąskaita) likučiai.
Dėl netinkamai taikyto dvejybinio įrašo negalima nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso sąskaitose dar klaidingai nurodyta 303,3 tūkst.
Lt (85,9 tūkst. Lt ir 217,4 tūkst. Lt) suma, nes nežinome, kokį įrašą šiai sumai
universitetas taikė.

1.3. Dėl pavedimų ir kitų lėšų apskaitos
Universitetas nesivadovavo Taisyklių 141.1 punktu, nes deponuotą darbo užmokestį (358,7
tūkst. Lt likutis metų pabaigoje) apskaitė ne kitų lėšų, o pavedimų lėšų sąskaitoje.
Įvertinę balansinių sąskaitų, susijusių su pavedimų lėšų apskaita, likučius metų pabaigoje
(žr. 4 pastebėjimą) teigiame, kad šių sąskaitų dvejybinis įrašas buvo taikomas ne pagal apskaitos
principus ir taisykles, nes nustatėme 40,9 tūkst. Lt neatitikimą.
4 pastebėjimas
Balansinė sąskaita

Aktyvas,
tūkst. Lt

Medžiagos, maisto produktai ir kitos atsargos (060-064, 066-069)
Pavedimų lėšos (110)

11,3
1197,1

Pavedimų lėšos (110)
Pavedimų lėšų išlaidos (214)
Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (160)
Atsiskaitymai už pavedimų lėšas (176)
Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (178)
Atsiskaitymai su deponentais (177)

358,7
18,4

1585,5

Pasyvas,
tūkst. Lt

2,7
1246,6
18,4
358,7
1626,4

Skirtumas
balanse,
tūkst. Lt

40,9

Dėl netinkamai taikyto dvejybinio įrašo negalime nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso sąskaitose nurodyta 40,9 tūkst. Lt, nes
nežinome, kokį klaidingą įrašą šiai sumai universitetas taikė. Atlikus tinkamus įrašus,
nurodytos sumos gali keistis. Dėl to, kad deponuotas darbo užmokestis apskaitytas
netinkamai Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse, pavedimų lėšų
(aktyvo 110 sąskaita) likutis 358,7 tūkst. Lt didesnis, o kitų lėšų (aktyvo 112 sąskaita) –
ta pačia suma mažesnis.
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Įvertinę balansinių sąskaitų, susijusių su kitų lėšų apskaita, likučius metų pabaigoje (žr. 5
pastebėjimą) teigiame, kad šių sąskaitų dvejybinis įrašas buvo taikomas ne pagal apskaitos
principus ir taisykles, nes nustatėme 54,2 tūkst. Lt neatitikimą.

5 pastebėjimas
Balansinė sąskaita
Kitos lėšos (112)
Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais(178)

Aktyvas,
tūkst. Lt

Pasyvas,
tūkst. Lt

Skirtumas
balanse,
tūkst. Lt

2054,2
2054,2

2000,0
2000,0

54,2

Dėl netinkamai taikyto dvejybinio įrašo, negalime nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso sąskaitose nurodyta 54,2 tūkst. Lt, nes
nežinome, kokį klaidingą įrašą šiai sumai universitetas taikė. Atlikus tinkamus įrašus,
sąskaitų likučių nurodytos sumos gali keistis.

1.4. Dėl kompensuotų nuompinigių ir pajamų apskaitos
Įvertinę balansinių sąskaitų, susijusių su kompensuotų nuompinigių apskaita, likučius metų
pabaigoje (žr. 6 pastebėjimą), teigiame, kad šių sąskaitų dvejybinis įrašas buvo taikomas ne pagal
apskaitos principus ir taisykles, nes nustatėme 11,3 tūkst. Lt neatitikimą.
6 pastebėjimas
Balansinė sąskaita
Lėšos, gautos už prekes ir paslaugas (111/1 kompensuotų
nuompinigių lėšos)
Kompensuoti nuompinigiai (410)

Aktyvas,
tūkst. Lt

Pasyvas,
tūkst. Lt

Skirtumas
balanse,
tūkst. Lt

154,8
154,8

166,1
166,1

11,3

Dėl netinkamai taikyto dvejybinio įrašo, negalime nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso sąskaitose klaidingai nurodyta 11,3 tūkst. Lt,
nes nežinome, kokį netinkamą įrašą šiai sumai universitetas taikė. Atlikus tinkamus
įrašus, sąskaitų likučių nurodytos sumos gali keistis.
Įvertinę balansinių sąskaitų, susijusių su pajamų už suteiktas paslaugas, apskaita, likučius
metų pabaigoje, teigiame, kad šių sąskaitų dvejybinis įrašas buvo taikomas ne pagal apskaitos
principus ir taisykles, ir nustatėme 74,4 tūkst. Lt neatitikimą (žr. 7 pastebėjimą).
7 pastebėjimas
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Balansinė sąskaita

Aktyvas,
tūkst. Lt

Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais (178)
Biudžetinių įstaigų pajamos (400)

1574,0

Pasyvas,
tūkst. Lt

Skirtumas
balanse,
tūkst. Lt

1499,6
1574,0

1499,6

74,4

Pastebėjimas dėl pajamų apskaitos
Atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais (aktyvo178 sąskaita) sąskaitoje nurodytas 1 574,0 tūkst. Lt
likutis už suteiktas paslaugas, įskaitant PVM. Universitete nevedama analitinė pridėtinės vertės mokesčiu
apmokestinamų ir neapmokestinamų pajamų apskaita, todėl iš apskaitos dokumentų negalėjome nustatyti
uždirbtų pajamų likučio (be PVM).

Netinkamai taikytas dvejybinis įrašas, todėl negalime nustatyti, kokiose Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso sąskaitose netinkamai nurodyta 74,4 tūkst. Lt,
nes nežinome, kokį įrašą šiai sumai universitetas netinkamai taikė. Nustačius tikslius
pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamų ir neapmokestinamų pajamų likučius,
nurodyta neatitikimo suma (74,4 tūkst. Lt) gali keistis.

1.5. Dėl gautinų ir mokėtinų sumų apskaitos
Universitetas gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą tvarkė nesivadovaudamas Taisyklėmis ir
kitais teisės aktais.


Nepildė apskaitos registro pagal kiekvieną debitorių ir kreditorių (nesivadovauta Taisyklių 224 p.),

nes neregistravo įsiskolinimų ir atsiskaitymų su kai kuriais paslaugų teikėjais (UAB „Vilniaus vandenys“, AB
„Lietuvos dujos“ ir kt.) (balanse 2008-12-31 likučiai apskaityti pagal išrašytas sąskaitas ir likučių suderinimo
aktus).


Nesivadovaudamas Inventorizacijos taisyklėmis3, kad biudžetinės įstaigos privalo inventorizuoti

gautinas ir mokėtinas sumas ne rečiau kaip kartą per metus ir ne anksčiau kaip ataskaitinių metų lapkričio 30 d.
dieną, universitetas nesuderino dalies gautinų (106,7 tūkst. Lt) ir mokėtinų (147,2 tūkst. Lt) sumų suderinimo
aktais.


Universitetas 2008 m. gruodžio 31d. suderinimo aktais patvirtintų 65,1 tūkst. Lt gautinų ir 70,1 tūkst.

Lt mokėtinų sumų neapskaitė Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse.

Universitetas Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (forma
Nr. 6) užpildė nesivadovaudamas Buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių4 24 p. finansinės
atskaitomybės formas užpildyti pagal buhalterinės apskaitos duomenis. Debetinio ir kreditinio
įsiskolinimo 2008-12-31 ataskaitoje (formoje Nr.6) nurodytos neteisingos debetinio ir kreditinio
įsiskolinimo iš biudžeto likučių sumos.
3

Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-30 nutarimu Nr. 719 (2008-07-09 nutarimo Nr.
370 redakcija).
4
Buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-05-25 įsakymu Nr. 1K-170
(su vėlesniais pakeitimais).
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Debetinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų nurodytas 1 574,0 tūkst. Lt didesnis, nes į šį likutį netinkamai

įtrauktos apskaičiuotos ir negautos pajamos už suteiktas paslaugas.


Kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų nurodytas 2393,3 tūkst. Lt didesnis, nes kreditinis

įsiskolinimas iš kitų ir pavedimų lėšų ir avansu gautos lėšos už teikiamas paslaugas nurodytos kaip
įsiskolinimas iš biudžeto.

Dėl to, kad metinėse ataskaitose klaidingai nurodytos suderinimo aktais suderintos
sumos, Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse atsiskaitymų su kitais
debitoriais ir kreditoriais (178 sąskaita) likučiai nurodyti neteisingi: šios sąskaitos aktyvo
likutis nurodytas 65,1 tūkst. Lt mažesnis, o pasyvo likutis – 70,1 tūkst. Lt mažesnis.
Dėl to, kad dalis gautinų (106,7 tūkst. Lt ) ir dalis mokėtinų (147,2 tūkst. Lt) sumų
nesuderintos suderinimo aktais, Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse
negalime patvirtinti dalies atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais likučių
(aktyvo 178 sąskaitoje – 106,7 tūkst. Lt iš nurodyto 2 293,1 tūkst. Lt likučio, o pasyvo
178 sąskaitoje – 147,2 tūkst. Lt iš nurodyto 4 276,2 tūkst. Lt likučio).
Teisingai apskaičius gautinas ir mokėtinas sumas, išlaidų iš biudžeto (aktyvo 200
sąskaita) ir finansavimo iš biudžeto (pasyvo 230 sąskaita) likučiai gali keistis.
Universitetas atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais apskaitą tvarkė nesivadovaudamas apskaitos taisyklėmis, nepildė apskaitos registro pagal kiekvieną debitorių ir
kreditorių.
Universitetas Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje
(forma Nr. 6) nurodė neteisingas debetinio ir kreditinio įsiskolinimo iš biudžeto lėšų
likučių sumas.
Atkreipiame universiteto vadovybės dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo5 7 straipsniu, biudžeto asignavimų valdytojai įstatymų nustatyta tvarka
atsako už programų vykdymą, paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus
tikslus ir rezultatyvų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės rengimą, jos
pateikimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 4 punktu,
biudžetinės įstaigos vadovas atsako už biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą, o
pagal šių taisyklių 20 punktą vyriausiasis buhalteris atsako už tinkamai įformintų ir apskaitos
dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą, buhalterinių įrašų
atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, apskaitos informacijos patikimumą, ūkinių
operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamo apskaitos dokumentų
5

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 2003-12-23 Nr. IX-1946 (2007-12-06 įstatymo Nr. X-1353 redakcija).
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

11
Valstybinio audito ataskaita

įforminimo kontrolę, biudžetinės įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų
duomenis.

2. Valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumas
Universitetas, vykdydamas investicinį projektą „Vilniaus Gedimino technikos universiteto
mokslo ir administracinio centro Vilniuje, Saulėtekio al. 11 statyba“, nesivadovavo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo6 26 p., nes 2008 metais prisiėmė didesnius (847,1 tūkst. Lt)
įsipareigojimus, negu buvo skirta lėšų (3 000,0 tūkst. Lt) šį projektą vykdyti (847,1 tūkst. Lt iš 2009
metams skirtų asignavimų).
Universitetas 2008 m. prisiėmė didesnius įsipareigojimus negu patvirtinta investicinio
projekto išlaidų ir 2008-12-31 rangovui liko skolingas 847,1 tūkst. Lt, kuriuos padengė
iš 2009 metams patvirtintų investiciniam projektui vykdyti lėšų.
Universitetas, nesivadovaudamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo7 19 straipsnio 2 dalimi, kad sprendimą dėl
nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima Vyriausybė, perdavė viešajai įstaigai
„Saulėtekio slėnis“ 13,6 tūkst. Lt įnašą.
Universitetas nesilaikė įstatymo priimdamas sprendimą dėl dalininko įnašo į viešųjų
įstaigų kapitalą.
Universitetas 2008 m. pabaigoje avansu (213,4 tūkst. Lt) sumokėjo už užsienio leidinių ir
knygų prenumeratą UAB „Vildingas“ (158,0 tūkst. Lt iš 1.88 programos; 55,4 tūkst. Lt iš 1.1
programos) ir 2008 m. biudžeto asignavimus panaudojo ateinančių metų išlaidoms dengti.
Mokėjimai nepagrįsti apskaitos dokumentais, taigi nesivadovauta Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymo8 12 straipsnio 2 d., kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie
negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių
įvykių apskaitos dokumentais. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 str. 3 d.
nurodyta, kad biudžetiniai metai – 12 mėnesių biudžeto laikotarpis, prasidedantis sausio 1 dieną ir
pasibaigiantis gruodžio 31 dieną. To paties įstatymo 32 straipsnis nurodo, kad metams pasibaigus
asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių įstaigų disponuojamose sąskaitose esančios lėšos
grąžinamos į biudžetą ne vėliau kaip iki sausio 1 d.
6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-26 nutarimas Nr.478 „Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms,
planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.
7
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729
(su vėlesniais pakeitimais).
8
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001-11-16 Nr. IX-574.
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Universitetas, nevykdydamas Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo9 14 straipsnio 2 d., kad iš sutaupytų
asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas, sutaupytus darbo užmokesčiui
skirtus asignavimus (12,8 tūkst. Lt) panaudojo ne kreditiniam įsiskolinimui (2 929,9 tūkst. Lt)
dengti, bet vienkartinėms išmokoms mokėti.
Biudžeto asignavimai (226,2 tūkst. Lt) panaudoti nesivadovaujant teisės aktais ir pažeidžiant
finansinę drausmę, nes, nepadengus įsiskolinimo kreditoriams, išmokėtos vienkartinės
išmokos (12,8 tūkst. Lt) ir padengtos ateinančių metų išlaidos (213,4 tūkst. Lt)..
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje nurodžius
ateinančių metų išlaidas, kasinės 2008 m. išlaidos didesnės 213,4 tūkst. Lt.
Universitetas nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų
ir išlaidų klasifikacija10, nes 42,6 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų panaudojo išeitinėms
kompensacijoms išmokėti.
Universitetas įnašą (13,6 tūkst. Lt) į viešosios įstaigos „Saulėtekio slėnis“ įstatinį kapitalą
sumokėjo iš kitų paslaugų straipsnio.
Dėl to, kad universitetas iš darbo užmokesčio straipsnio dalį (42,7 tūkst. Lt) išlaidų
panaudojo kompensacijoms mokėti, Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje
(forma Nr.2) nurodytos darbo užmokesčio kasinės ir faktinės išlaidos 42,6 tūkst. Lt
didesnės, o socialinių išmokų (pašalpų) ta pačia suma mažesnės. Dėl to, kad įnašas į
viešosios įstaigos kapitalą buvo sumokėtas iš kitų paslaugų straipsnio, formoje Nr. 2 kitų
paslaugų kasinės ir faktinės išlaidos 13,6 tūkst. Lt didesnės, o finansinio turto įsigijimo
išlaidos ta pačia suma mažesnės.
Universitetas naudojasi teisiškai neregistruotais žemės sklypais (2 priedas).
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis registruotinas turtas teisės aktų tvarka turi būti registruojamas viešuosiuose
registruose, o Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymo11 9 straipsnio 1 dalyje
nurodyta, kad nekilnojamo turto registre registruojami žemės sklypai.
Universitetas teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravo valstybei nuosavybės teise
priklausančių žemės sklypų viešuosiuose registruose.
9

Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2007-12-06
Nr. X-1353.
10
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2003-07-03 įsakymu Nr. 1K-184 (su vėlesniais pakeitimais).
11
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymas, 2001-06-21 Nr. IX-391.
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3. Kiti pastebėjimai dėl darbo užmokesčio lėšų
naudojimo
Universiteto vadovybės, akademinių padalinių vadovų ir dėstytojų darbo apmokėjimą
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu12 patvirtintas aprašas, o administracijos ir
pagalbinio personalo darbo apmokėjimą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas13. Nutarimu
Nr. 511 mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su mokslo ir studijų institucijos
akademinės ir (arba) mokslinės veiklos uždavinių įgyvendinimu, vadovaujantis mokslo ir studijų
institucijų taisyklėmis, gali būti taikomi iki 30 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai.
Universitetas, vadovaudamasis Senato patvirtintu aprašu14, daugumai administracijos ir
pagalbinio personalo darbuotojų taiko leistiną 30 proc. didesnį tarnybinį atlyginimą. Nuo didesnio
tarnybinio atlyginimo nustatyti iki 100 proc. priedai iš biudžeto lėšų, taigi atitinkamai apskaičiuota
didesnė priedų ir priemokų suma.
Nutarimu Nr. 511 nustatyta priedų ir priemokų suma neturi viršyti 100 proc. tarnybinio
atlyginimo, tačiau universiteto senatas nustatė, kad iš specialiosios programos lėšų apraše
nustatytoms pareigybėms priedų ir priemokų suma neturi viršyti 300 proc. tarnybinio atlyginimo
dydžio. Kokia suma panaudota priedų ir priemokų mokėjimui, viršijant tarnybinio atlyginimo 100
proc. dydį, nustatyti negalėjome, nes tokia priedų ir priemokų analitinė apskaita nevedama. Iš viso
priedams ir priemokoms universitetas panaudojo 10 337,9 tūkst. Lt, iš jų 4 800,5 tūkst. Lt – 1.1
programos lėšos, 5 537,4 tūkst. Lt – specialiosios programos lėšos.
Išnagrinėjus darbuotojų atlyginimui mokėti skirtas lėšas, pastebėta, kad santykinai didelę
darbuotojų atlyginimų dalį sudaro atlyginimas pagal autorines sutartis, sudarytas su universitetu.
Pateiktame paveikslėlyje nurodytos darbuotojų atlyginimo sudedamosios dalys.

12

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-04-04 nutarimu Nr. 337 patvirtintas Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių
padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas.
13
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (2007-12-17 nutarimo Nr. 1366 redakcija).
14
Vilniaus Gedimino technikos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2008-03-26 senato nutarimu Nr. 27-3.3.
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Universitetas 2008 m. panaudojo 10 937,1 tūkst. Lt autoriniam atlyginimui mokėti, iš jų
246,9 tūkst. Lt – 1.1 programos lėšos, 10 446,7 tūkst. Lt – specialiosios programos lėšos,
243,5 tūkst. Lt – pavedimų lėšos. Pastebėtina, kad didžiausia dalis (78,5 proc.) autorinio atlyginimo
išmokėta universiteto darbuotojams.
Atrankos būdu įvertinę penkiasdešimties didžiausius atlyginimus gaunančių darbuotojų
darbo užmokesčių, nustatėme, kad priskaitytas atlyginimas per metus sudaro nuo 132,5 tūkst. Lt iki
373,5 tūkst. Lt, daugeliu atvejų šiems darbuotojams priskaitytas tarnybinis atlyginimas sudaro
santykinai nedidelę dalį (17–50 proc.). Pažymėtina, kad daugelis šių darbuotojų dirba pagrindinėse
ir papildomose pareigose universitete pagal sudarytas darbo sutartis (pvz., pagrindinės pareigos –
dekanas, papildomos – profesorius) ir gauna atlyginimą pagal autorines sutartis su universitetu.
Pavyzdys
Aplinkos inžinerijos ir miestų statybos katedros profesoriui (pagrindinės pareigos) 2008 m. priskaičiuotas
tarnybinis atlyginimas iš biudžeto lėšų sudarė 86,0 tūkst. Lt, priedai ir priemokos (iš specialiosios programos)
– 45,6 tūkst. Lt, autorinis atlyginimas – 242,0 tūkst. Lt.

Atrankos būdu patikrintų darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priedų ir priemokų sumos
neviršijo teisės aktais nustatytų dydžių. Todėl teigiame, kad universitetas turėjo galimybę,
nepažeisdamas teisės aktų, darbuotojams išmokėti santykinai didelį atlyginimą, kuriame
tarnybiniam atlyginimui tenka nedidelė dalis, o didelę dalį sudaro priedai ir priemokos, atlyginimas
už darbą papildomose pareigose ir autorinis atlyginimas.
Universitetas nustatė darbo apmokėjimo tvarką darbuotojams, kuriems nustatomas
atlyginimas, priedai ir priemokos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.
511. Tvarka prieštarauja šiam nutarimui, nes universitetas nustatė, kad priedai ir
priemokos iš specialiosios programos gali būti skiriami iki 300 proc. tarnybinio
atlyginimo dydžio, o nutarimu nustatytas dydis neturi viršyti 100 proc.

4. Pažanga šalinant nustatytus trūkumus
Universitetas dėl audito metu nustatytų neatitikimų ir teiktų rekomendacijų buvo
informuotas Valstybės kontrolės 2008-09-26 raštu Nr. S-(50-1.11)-1774 „Dėl valstybės biudžeto
asignavimų 2009 metams išlaidų poreikio planavimo“, 2008-11-25 raštu Nr. S-(50-1.11)-2199 „Dėl audito
metu nustatytų dalykų“ ir 2008-12-30 raštu Nr. S-(50-1.11)-2441 „Dėl audito metu nustatytų dalykų“.
Vykdydamas audito metu raštuose pateiktas rekomendacijas, universitetas iki metinių ataskaitų sudarymo ištaisė dalį klaidų, kurios turėjo įtakos finansinių ataskaitų teisingumui: apskaitė
informacinės apskaitos sistemą „IS Alma informatika“ ilgalaikio nematerialaus turto sąskaitoje,
pardavimui skirtus leidinius ir knygas iš balansinės trumpalaikio turto sąskaitos perkėlė į atsargų
sąskaitą, atliko klaidingai kultūros vertybėms priskaičiuoto nusidėvėjimo ir ilgalaikio turto fondo
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sąskaitų koregavimus, pradėjo apskaitoje registruoti gautų pajamų įsipareigojimus sumokėti
biudžetui, atliko finansavimo sąskaitos koregavimą, klaidingai apskaitytą finansavimo iš biudžeto
sąskaitoje trūkumą perkėlė į atsiskaitymų su biudžetu sąskaitą.
Universitetas nuo 2009 m. sausio 1 d. nuomininkų mokamus komunalinius mokesčius
apskaito 112 sąskaitoje.
Valstybės kontrolės 2009-05-21 raštu Nr. S-(50-1.11)-1201 pateiktos nereikšmingos klaidos,
kurios turi būti ištaisytos universiteto apskaitoje.

5. Rekomendacijos
Atsižvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus, rekomenduojame:
 pastatus apskaitoje apskaityti pagal VĮ Registrų centro duomenis, nurodyti pastatų paskirtį,
inventorizuoti apskaitoje apskaitytų pastatų (Mechanikos rūmai/V korpusas, Elektronikos
rūmai/IV korpusas su katiline) plotus ir vertę, atlikti ilgalaikio turto sąskaitoje reikiamą
pastatų likučio koregavimą.
 siekiant, kad apskaitos registruose ir 2009 metų finansinėse ataskaitose būtų nurodyti
teisingi duomenys, atlikti sąskaitų, susijusių su pavedimų, kitų lėšų, pajamų,
kompensuotų nuompinigių, biudžeto išlaidų apskaita, duomenų koregavimą.
 atlikti atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais sąskaitos inventorizaciją ir reikiamą
sąskaitos likučių koregavimą, apskaityti visus paslaugų tiekėjus apskaitos registruose,
nustatyti papildomas kontrolės ir priežiūros procedūras, kad visi atsiskaitymai būtų
registruojami apskaitos registruose, o debetinio ir kreditinio įsiskolinimo likučiai būtų
suderinami teisės aktų nustatyta tvarka.
 užtikrinti, kad nebūtų priimami didesni įsipareigojimai vykdant investicinius projektus,
negu patvirtinta valstybės biudžeto asignavimų einamiesiems metams.
 kontroliuoti įsiskolinimus ir užtikrinti, kad biudžeto asignavimai būtų naudojami kreditinio
įsiskolinimo dengimui pagal teisės aktų nuostatas.
 įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti viešuosiuose registruose naudojamus žemės sklypus.
 patikslinti darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus.
Rekomendacijų įgyvendinimo planas pateikiamas pirmame priede.

5-ojo audito departamento direktorė

Daiva Bakutienė

5-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė

Ona Kunigėlienė
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PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Gedimino technikos universitete atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Įgyvendinamų rekomendacijų įvykdymo planas
Eil.

Rekomendacija

Tolesni veiksmai*

Rekomendacijos

Nr.

įvykdymo terminas
(data)

1.

Apskaityti pastatus pagal VĮ Registrų

Apskaitytų pastatų duomenų atitikimas pagal

centro

pastatų

VĮ registrų centro duomenis bus patikslintas.

apskaitoje

Inventorizavome ataskaitoje nurodytų pastatų

duomenis,

paskirtį,

nurodyti

inventorizuoti

apskaitytų pastatų (Mechanikos rūmai/V
korpusas,

Elektronikos

2009-09-01

plotus ir vertę – pastatų vertė nesikeitė.

rūmai/IV

korpusas su katiline) plotus ir vertę,
atlikti ilgalaikio turto sąskaitoje reikiamą
pastatų likučio koregavimą.
2.

Atlikti sąskaitų, susijusių su pavedimų,

Sąskaitų neatitikimo priežastys analizuojamos,

kitų

kompensuotų

lėšų,

pajamų,

kompensuotų

nuompinigių

2009-12-31

apskaitos

nuompinigių, biudžeto išlaidų, apskaita

neatitikimo

duomenų koregavimą.

atskaitomybės registruose įvertintos 2009 m.

duomenys

buhalterinės

sausio mėnesį. Nustačius priežastis, jei bus
reikalingas sąskaitų likučių koregavimas, bus
atliekami reikiami buhalteriniai įrašai.
3.

Atlikti atsiskaitymų su kitais debitoriais

Visos paslaugos apskaitos registruose pradėtos

ir kreditoriais sąskaitos inventorizaciją ir

registruoti nuo 2009 m. gegužės 1 d. Iki 2009

reikiamą sąskaitos likučių koregavimą,

m. metinės atskaitomybės parengimo likučiai

apskaityti

su paslaugų ir prekių tiekėjais bus suderinti

visus

paslaugų

apskaitos

registruose,

papildomas

kontrolės

tiekėjus
nustatyti

aktų

nustatyta

tvarka.

Apskaitos

priežiūros

darbuotojoms nurodytos pareigos sustiprinti

procedūras, kad visi atsiskaitymai būtų

atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais

registruojami apskaitos registruose, o

apskaitos

debetinio

pavaduotojoms pavesta kontrolės priežiūros

ir

kreditinio

ir

teisės

įsiskolinimo

likučiai būtų suderinami teisės aktų

procedūros,

nustatyta tvarka.

debitoriais

kontrolę,
kad
ir

vyr.

buhalterės

atsiskaitymų

kreditoriais

2009-12-31

su

apskaita

kitais
būtų

tvarkoma teisingai.
4.

Užtikrinti, kad nebūtų priimami didesni

Sugriežtinsime investicinių projektų darbų

įsipareigojimai

organizavimo ir lėšų panaudojimo kontrolę,

vykdant

projektus

negu

biudžeto

asignavimai

investicinius

patvirtinti

valstybės

nurodydami kapitalinės statybos direktoriui ir

einamiesiems

ekonomikos direktorei, kad įsipareigojimai

2009-07-31
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neviršytų

metams.

patvirtintų

valstybės

biudžeto

asignavimų
5.

6.

Kontroliuoti įsiskolinimus ir užtikrinti,

Atliksime kreditorinio įsiskolinimo analizę,

kad

sustiprinsime kontrolės priežiūros procedūras,

biudžeto

asignavimai

naudojami

kreditorinio

dengimui

vadovaujantis

būtų

įsiskolinimo

nurodydami

teisės

kontroliuojantiems mokėjimus, kad išlaidos

aktų

atsakingiems

darbuotojams,

nuostatomis.

būtų naudojamos pagal teisės aktų nuostatas.

Įregistruoti naudojamus žemės sklypus

Žemės

viešuosiuose registruose.

Naudojamiems žemės sklypams rengiami

sklypai

objektams

2009-12-31

nesuformuoti.

2009-12-31

detalūs planai, sklypui adresu Plytinės 27,
detalus planas parengtas ir patvirtintas, atlikti
tikslieji geodeziniai matavimai, dokumentai
atiduoti registracijai. Atlikus visus teikiamus
veiksmus, gautus sklypus įregistruosime teisės
aktų nustatyta tvarka.
7.

Patikslinti darbo apmokėjimo tvarkos

Patikslinsime

aprašą, kad jis atitiktų teisės aktų

nutarimo Nr. 27-3.3 nuostatas dėl priedų ir

reikalavimus.

priemokų skyrimo iš specialiosios programos

2008-03-26

VGTU

senato

2009-09-30

lėšų.
*-nurodė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
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Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Gedimino technikos universitete atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
2 priedas

Teisiškai neregistruotų sklypų sąrašas
Eil.

Turto (žemės sklypų) adresas

Nr.

Sklypo

Balanse

plotas

apskaityta

(ha)

vertė

Komentaras

(tūkst. Lt
Sklypai po pastatais, Rodūnės kelias 30, 32,

4,1765

Neapskaitytas

Sklypas po pastatais, Plytinės g. 27, Vilnius

4,0000

Neapskaitytas

Sklypas po pastatais, Linkmenų g. 28, Vilnius

5,0000

Neapskaitytas

Vilnius
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