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 Vadovaudamiesi Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2008 m. sausio 2 d. pavedimu 

Nr. PA – 1, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos specialistai Ilma Paliukėnaitė ir Andrius 

Markuckas  UAB „Pasvalio butų ūkis“  atliko finansinį auditą. 

 Audito tikslas –  įvertinti bendrovės vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, audituojamo 

subjekto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti  nepriklausomą 

nuomonę dėl  2007 metų finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo. 

 Audituojamas subjektas – uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio butų ūkis“ (toliau – 

Bendrovė), adresas: Gėlių g. 5A, Pasvalys, kodas – 169176222.   

 Laikotarpiu  iki 2007 m. rugpjūčio 26 d. vadovavo direktorė Dalia Usevičienė,  nuo 2007 m. 

rugpjūčio 26 d. vadovauja direktorius Edvardas Trinkūnas. Audituojamu laikotarpiu vyriausiosios 

buhalterės pareigas ėjo Regina Bučinskienė. 

 Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma 

nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, turto  valdymo, naudojimo, disponavimo 

juo teisėtumą ir  naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje. 

 Bendrovės įstatinis kapitalas - 31890 Lt. Jis yra padalintas į 3189 akcijas. Vienos akcijos 

nominali vertė – 10 Lt. Visos akcijos yra paprastos vardinės. 2007-12-31 balanso duomenimis 

bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 10906 Lt, t.y. 34 proc. įstatinio kapitalo. 
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Bendrovė  2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis turėjo: ilgalaikio turto už 13736 Lt, 

trumpalaikio turto už  117901 Lt. Bendrovė už 2007 metus gavo 23972 Lt nuostolio. Atkreipiame 

dėmesį, kad Bendrovės 2006 metų nuostolis buvo 21277 Lt.  

 
 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 
   

 Audito metu vertinome Bendrovės 2007 metų finansinę atskaitomybę: 2007 metų pelno 

(nuostolio) ataskaitą bei 2007 metų balansą. 

 Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.  

 Siekdami gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, ištyrėme ir įvertinome 

Bendrovės vidaus kontrolę ir jos riziką. Dėl  mažo darbuotojų skaičiaus yra sudėtinga tinkamai 

atskirti pareigas ir įdiegti vidaus kontrolės procedūras, todėl buvo nuspręsta  atlikti tik  

savarankiškas audito procedūras.  

                

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

             1. Vadovaujantis Darbo kodekso 192 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jeigu yra nukrypimų 

nuo normalių darbo sąlygų, už darbą tokiomis sąlygomis mokamas padidintas, palyginti su 

normaliomis sąlygomis, tarifinis atlygis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir 

darbo sutartyse.  

                   Nei darbo sutartyse, sudarytose su vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikais 

K. Rožėnu, V. Kalkausku ir R. Supkevičiu, nei darbo tvarkos taisyklėse, nei direktoriaus lokaliniu 

teisės aktu nebuvo numatytas mokamas tarifinio atlygio dydis, esant nukrypimams nuo normalių 

darbo sąlygų, t.y. dirbant kenksmingomis sąlygomis, nors buvo priskaitoma ir mokama 50 proc. 

minimalaus valandinio atlygio už dirbtą laiką.  

               2. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas R. Supkevičius šių metų rugsėjo 13 

d. atleistas iš darbo. Jam išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas apskaičiuota 

neteisingai, t.y. 68,41 Lt per mažai.  

               Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neteisingai susumuotos 3 mėnesių darbo 

užmokesčio sumos, dėl to neteisingai apskaičiuotas vidutinis dienos darbo užmokesčio dydis.             

              3. 2007 m. lapkričio 6 d. iš UAB „Lizėja“ pagal PVM sąskaitą faktūrą LIZ Nr. 15857 

įsigytas interneto įrenginys, kuris sudarytas iš bevielio tinklo įrenginio, antenos ilgintuvas, N tipo 

jungties ir bevielio tinklo koncevtratoriaus. Visų interneto įrenginio sudedamųjų dalių įsigijimo 

kaina be PVM 737,46 Lt, PVM 132,74 Lt, iš viso 870,20 Lt.  
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                 Apskaitoje minėtas interneto įrenginys apskaitytas be bevielio tinklo koncevtratoriaus 

vertės 137,29 Lt. Ši sudedamoji interneto įrenginio dalis apskaityta atsargose. Mūsų nuomone, 

ilgalaikio turto sąskaitoje turėtų būti registruojamas pilnas interneto įrenginio komplektas.  

         Rekomendacijos 

           Vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, apskaitos politikoje numatyti įsigyto ilgalaikio 

turto apskaitymą buhalterinėje apskaitoje.  

 4. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 

nuostatomis, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip  ½ įstatuose nurodyto įstatinio 

kapitalo dydžio, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar 

turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi 

svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų Įstatymo 59 straipsnio 9 dalies 2 punkte ir 10 dalyje 

(t.y. 59 str. 9 dalies 2 punktas - akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais - bendrovės 

nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio 

kapitalo dydžio; 10 dalis - visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl įstatinio 

kapitalo sumažinimo, juridinio asmens pertvarkymo ar bendrovės likvidavimo). 

                  Bendrovės įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas  sudaro 31890 Lt. 2007-12-31 balanso 

duomenimis bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 10906 Lt, t.y. 34 proc. įstatinio kapitalo. 

           Rekomendacijos 

 Spręsti klausimą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, kuris turi svarstyti 

klausimus dėl sprendimų, nurodytų Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 9 dalies 2 punkte ir 10 

dalyje. 

 Bendrovė dėl audito metu nustatytų neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų buvo 

informuota raštu 2008-02-19 Nr. KS-5. Pažymėtina, kad Bendrovė apie nustatytų neatitikimų ir 

pastebėjimų ištaisymą ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą informavo 2008-02-25 raštu Nr. 62.  

            Pažymime Bendrovės pažangą stiprinant vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, 

diegiant naujas vidaus kontrolės procedūras ir dėkojame Bendrovės darbuotojams už 

bendradarbiavimą bei pagalbą atliekant 2007 metų finansinės atskaitomybės auditą. 

            Apie rekomendacijų įgyvendinimą iki 2008 m. birželio 1 d. prašome informuoti 

Savivaldybės kontrolieriaus tarnybą.  

 

Kontrolieriaus tarnybos specialistė              Ilma Paliukėnaitė 

Kontrolieriaus tarnybos specialistas              Andrius Markuckas 

 

Audito ataskaita surašyta dviem egzemplioriais: vienas – įteiktas UAB „Pasvalio butų ūkis“, kitas – 

Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybai. 
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