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ĮŢANGA
Valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas atliktas vadovaujantis 2009 metų valstybinio
audito programa ir Valstybės kontrolės 1-ojo audito departamento direktorės Vitos Jurkevičienės
2009 m. birţelio 17 d. pavedimu Nr. P-10-10. Auditą atliko vyresnioji valstybinė auditorė Rasa
Garnevičienė, dalyvaujant šio departamento direktoriaus pavaduotojai Laimai Šipkauskienei ir
vyriausiajam specialistui (teisininkui) Gediminui Kibildai.
Audito tikslas – įvertinti:
valstybės biudţeto asignavimų 2010 metams planavimą teisėtumo poţiūriu;
audituojamo subjekto 2009 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių
ir (ar) kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę;
valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę;
valstybės lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais ekonomiškumo ir
viešojo intereso gynimo poţiūriais.
Audituojamas subjektas – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija).
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6/Slucko g. 2, LT-09310 Vilnius, identifikavimo kodas 188607912.
Inspekcija yra valstybės biudţetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudţeto. Inspekcijos
steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Inspekcijos veiklos tikslai: priţiūrėti duomenų valdytojų veiklą tvarkant asmens duomenis,
kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, uţkirsti kelią duomenų tvarkymo paţeidimams,
uţtikrinti duomenų subjekto teisių apsaugą.
Audituojamu laikotarpiu Inspekcijai vadovavo direktorius Algirdas Kunčinas, vyriausiojo
buhalterio funkcijas atliko vyriausioji specialistė Irina Voronina.
Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė apie Inspekcijos 2009 m. finansines ir kitas ataskaitas, valstybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams pareiškiama valstybinio audito išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamos Inspekcijos 2009 m. finansinės ir kitos ataskaitos:
Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. gruodţio 31 d. balansas (forma Nr. 1);
Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2);
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2009 m. apyskaita (forma Nr. 3);
Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2009 m. apyskaita (forma Nr. 4);
Biudţetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į
biudţetą 2009 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 5);
Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 6);
Finansinio turto 2009 m. apyskaita (forma Nr. 7);
Atsiskaitymų uţ ilgalaikio materialiojo turto nuomą 2009 m. gruodţio 31 d. ataskaita
(forma Nr. 8);
Valstybės valdţios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų tvarkos ir
visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų etatų ir struktūros plano įvykdymo
2009 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. B-1);
Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo pagal
asignavimų valdytojus ir investicijų projektus 2009 m. gruodţio 31 d. ataskaita
(forma Nr. B-11);
Vertinimo kriterijų suvestinė įvykdymo 2009 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma
Nr. B-12);
Vidaus reikalų, teisėsaugos, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos
institucijų ir įstaigų išlaidų straipsnio „Darbdavių socialinė parama“ įvykdymo
ataskaita (forma Nr. BFP-25).
Inspekcija audituojamu laikotarpiu vykdė Duomenų apsaugos valdymo programą (kodas
01.01). Programai vykdyti 2009 metams patvirtinta1 2 272 tūkst. Lt valstybės biudţeto asignavimų,
iš jų asignavimų išlaidoms – 2 257 tūkst. Lt (iš jų darbo uţmokesčiui – 1 400 tūkst. Lt) ir
15 tūkst. Lt turtui įsigyti. Be to, dalyvaudama Europos Komisijos finansuojamame projekte
PrivacyOS (Europos privatumo atviroji erdvė, angl. European Privacy Open Space), Inspekcija
2009 metais gavo 33,1 tūkst. Lt, iš jų panaudojo 20 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.2
1

Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2008-12-22
Nr. XI-96 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-01-21 nutarimas Nr. 32 „Dėl 2009 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto
patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
2
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų, o valstybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas uţtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Auditui

taikytas

kiekybinio

reikšmingumo

lygis – 1 proc.

visų

kasinių

išlaidų,

t. y. 21,6 tūkst. Lt. Tai didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos
pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atţvilgiais
teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Audito metu susipaţinus su subjekto veikla, siekiant gauti įrodymų, reikalingų audito
tikslams pasiekti, atlikta:
išsami rizikos analizė audito planavimo etape, kuri leido panaudoti rizika ir
reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didţiausios rizikos
srityse;
tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra ir nuoseklios perţiūros testai
(kontrolės aplinkos tyrimas);
ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito
procedūros (savarankiškos audito procedūros).
Be to, auditorius stebėtojo teisėmis dalyvavo atliekant metinę įstaigos turto inventorizaciją.
Svarbiausiose audito srityse (ilgalaikio turto, darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo
įmokų, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų) atliktos didelės apimties savarankiškos audito
procedūros. Įvertintas valstybės biudţeto asignavimų 2010 metų išlaidoms ir nefinansiniam turtui
įsigyti poreikio planavimas teisėtumo poţiūriu.
Audito įrodymai gauti taikant šias audito procedūras: skaičiavimą, patikrinimą, paklausimą,
analitines ir kitas.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų paţeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti
reikšmingos įtakos metinėms finansinėms ir kitoms ataskaitoms, nenustatyta. Inspekcijos 2009 metų
finansinės ir kitos ataskaitos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais
atţvilgiais teisingai atspindi visas įvykusias ūkines operacijas ir sąskaitų likučius.
2009 metais Inspekcijoje valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais, jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimams ir neekonomiško valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
atvejų nenustatyta.
Atsiţvelgiant į audito metu atliktas procedūras, nustatyta, kad Inspekcijoje vidaus kontrolės
sistema sukurta taip, kad uţtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus, atsiţvelgiant į vidaus kontrolės
tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę
sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, yra sukurtos vidaus kontrolės
procedūros, vidaus kontrolės sistema veikia patikimai, todėl ji vertinama kaip gera, išskyrus
nereikšmingas išimtis.
Apie audito metu nustatytas klaidas, neatitikimus, teisės aktų paţeidimus, kurie neturėjo
reikšmingos įtakos auditorių nuomonei, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius
informuotas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2010-04-14 raštu Nr. S-(10-1203)-653.

1-ojo audito departamento direktorė

Vyresnioji valstybinė auditorė
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