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d.

Prienai

I. BENDROJI DALIS

l.

Prienq mjono savivaldybas kontoles

ir audito tamyba 1,ra subjektas, priZiiirintis, ar teisatai,

efektlnr'iai, ekoDomiskai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Prienq rajono savivaldybes turtas bei

patikejimo teise valdomas valstybCs turtas, kaip rykdomas Savivaldybes biudzletas ir naudojami kiti

pi[iginiai istekliai. Tarnyba yra biudzetine istaig4 finansuojama i5 Savivaldybes biudzeto.
2. Tamybos savininkas yta Prienq rajono savivaldyb€, kodas 111107225, Laisves aikSte

12,

Prienai.

3.

Savininko funkcijas iglwendinanti institucija

-

Prienq rajono savivaldyb€s taryba.

4, Tamyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos
istatymu, Valstybes tamybos istatymu, Viesojo administravimo istat,.mu, kitais istatymais ir Lietuvos
Respublikos teises aktais, Vyriausybes nutarimais, kitais norminiais teises aktais, pdenq rajono
savivaldybas tarybos spendimais, valstybinio audito rcikalavimais, Valstybes koDtloles parengtomis

metodikomis

ir

Prienq rajono savivaldybes kontrolCs

ir

audito tamybos nuostalais, patvidntais

Savivaldyb€s tarybos 2017 m. kovo 09 d. sprendimu Nr. T3-28.
5. Tamyba turi sqskait4 banke fu antspaud4.
6. Tamyboje dirba trys darbuorojai.

7. Tamybos buvein6s

adresas

-

Laisv€s a. 12, 59126 Prienai, Lietuvos Respublika; fmones

kodas 188640990.
8. Tamybos veiklos kodas pagal ekonomines veiklos riisiq klasifikatoriq
9. Tamybos veiklos r[Sis

-

10. Tamyba kontroliuojamq

ir

?5.11.20.

Lietuvos savivaldybiq veikla.

ir asocijuoq subjektq neturi.

11. Tamybos veiklos tikslas
valdomas

-

-

pdziureti, ar teisehi, efektyviai, ekonomiskai

ir

rezultatyviai

naudojamas Savivaldybes tutas bei padkejimo teise valdomas turtas, kaip rykdomas

Savivaldybes biudZetas ir naudojami kiti piniginiai iStekliai.

Tamybos uzdaviniai

-

atlikti

Savivaldybes konsoliduotq ataskaitq rinkinio, Savivaldybes

ir

hmo naudojimo audit4 vertinti Savivaldybes vielojo sektoriaus subjekq planq ir
pro$amq, piniginiq ittekliq naudojimq veiklos kokybg bei efektpumA vidaus kontroles sistemos
biudZeto

patikimum4 ir istatymtl nu$aq/ta tva*a teikti rekomendacijas jai gednti, uztikrinti, kad atliekamas
firunsinis ir veiklos auditas atitiktq valstybinio audito reikalavimus, vykdyi prevencines priemones,

2

kad buttl iataisyti ir nepasikadotq audiq metu nustaqli teises aktq pazeidimai.

12. Tamyba atlieka iSoras

ir

veiklos audit4 Savivaldybds administracijoje, Savivaldybes

administravimo subjektuose ir Savivaldybes kontoliuojamose imonase.
13. Kiekvienais metais

iki liepos 15 dienos rengia ir

Savivaldybds tarybos veiklos reglamente

nustag'ta tvarka teikia Savivaldybes tarybai isvadq del pateikto tvirtinti savivatdybas konsoliduoq
ataskaitq rinkirio.

ir Savivaldybes tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas isvadas del Savivaldybes

14. Rengia

naudojimosi bankq keditais, paskolq Cmimo ir teikimo, garantijq suteikimo ir laidavimo krcditoriams
uZ Savivaldybes

kontoliuojamq imoniq imamas paskolas.

15. Rengia

ir

Savivaldybes tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas isvadas, suteikianaias

Savivaldybes tarybai pagrindq

Mrtinti koncesijos konkurso

sqlygas; SavivaldybCs tarybai nustadius konkuso etapus

s4lygas

ir pagdndines koncesijos sutafiies

iki koncesijos

sutarties pasiralymo, rengia

isvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui.

16. Rengia

ir

Savivaldybds tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas ilvadas, suteikiandias

Savivaldybds tarybai pagind4

tvirtirti viesqjq pirkimq

s4lygas, bud4

ir

pagrindines suta(ies d€l

parherystes su privadiais subjektais s4lygas; Savivaldybes tarybai nustaaius viesqiq pnkimq s4lygas,

biid4

ir

pagrindines sutadies del parblerystcs su pdvadiais subjektais sqlygas,

iki

partoerystes su

privaliais subjektais sutarties pasiratymo rengia isvadas galutiniam parhErystes su pdvadiais
subjektais sutadies projektui.

ir Savivaldybes tarybai teikia sFendimams priimti reikalingas ilvadas del skotininkq
ir skolininkq, ui kuriq isipareigojimq rykdymq garantuoja valstybe, ukines ir finansines biikl€s, taip
17. Rengia

pat del valstybes vardu pasiskolintg leSq, teikiamq paskolq ir valstybes garanrijq teikimo, paskolq
panaudojimo pagal tikslinq paskiti ir paskolq gr4zinimo.
18. Tanybos buhaltering apskait4 tvarko Pienq rajono savivaldybes administracijos Buhalterijos

skyrius pagal sutarti.
19. FinansinQ atskaitomybg rcngia pagal Siuos finansinQ atskaitomybg reglameltuojandius teises

aktus: Viesojo sektoriaus apskaitos

ir

finansines atskaitomybds standafits, BiudZetiniq istaigq
istat),mq Valstybes ir savivaldybiq turto valdymo ir disponavimo juo istatymq, Lietuvos Respublikos
finansr.l ministro 2008

m. gruodZio 22 d. isakymq Nr. lK-455

,,D61

privalomojo bendrojo sqskaiq

plano patvirtinimo" ir kitus teiscs aktus.
20. 2015 m. sausio I d. Lietuvos piniginis vierctas pakeistas i eue. Buhalteliniq s4skaitrl likudiq

perskaidiavimo rezultatas lygus nutiui. Grynqiq eurq
peEkailiavimo rezultato nera.

ir liq

bendrosios apyvartos laikotaryiu
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II. APSKAITOS POLITIKA
21. Apskaitos politika per 2019-01-01
apskaitos politika

-

2019-09-30 araskaitini laikotarpi nebuvo pakeista,

aFailta 2013 metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkinyje.

III. surRUMprNTo ATSKTNAMoJo RASro rAsr.lBos
22. Istaigoje per 2019-01-01

-

2019-09-30 ataskaittu{ laikotaryi apskaitiniq iveraiq keitimo
klaidq taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniu iveldiq keitimas

ir
ir

klaidq taiqnnas", nebuvo.

23. Ddl asmenq, kuriems u2 darbq bus apmokama i3 valstyb€s ir savivaldyb€s biudZeto le!q,

d€l ekonomin€s kizes neproporcingai sumaiinto darbo uZrnokesdio dalies gqZinimo. Ilgataikis
finansinis isipareigojimas bus baigtas lykdyti 2020 m. Ilealaiki isipareigojim4 sudaro 5986,82 eurai.

Il

valstybes biudZ€to suma 4789,42 Eur, savivaldyb6s biud2eto suma I197,40 Eur. 2019 metais ddl

ekolomines krizCs neproporcingai sumaZinto darbo uimokesdio dalies gqtinimo einamqjq metq
dalis yra

-

2993,4leuras, darbo uhrokestis 2287,80 eurai

euras, kud bus ismokcta 2019 metq

Savivaldybes kontroliere

Vijoleta

ir socialinio

draudimo imokos 705,61

Metvirtyje.

Violeta Gaidiene

iirkaliene (8-3 19-61 162) el.p.vijoleta.varkaliene@prienai.lt

