
UKMERGES VVG REVIZIJOS AKTAS

Ukmerge 2O17 m. batandZio 20 d.

Revizijos objektas ir jo apibUdinimas:

Revizi jos objektas Ukmergds WG finansiniq ataskaitq uZ taikotarpi nuo 2016-01-01 d. iki 2016-12-31
d. sudarymo teisingumas (totiau -Metin6s finansinds ataskaitos) ir veiktos dokumentq patikrinimas.
Patikrinimas buvo attiekamas datyvaujant Ukmerg6s WG finansininkei Evetinai Kaselienei bei Zinant
pirmininkei Ktavdijai Stepanovai. Buvo papraiyta pateikti ribotos apimties veiklos dokumentus bei su
jais susij usiq informacijq.

Patikrinau man pateiktq dokumentq atitikimE teisds aktq reikatavimams, taip pat, kur tai buvo

[manoma, sandoriq atitikimq gerajai rinkos praktikai.

Revizijos atlikimo prieZastys ir teisinis pagrindas:

Ukmergds WG 2015-06-16 visuotinio nariq susir inkimo Nr.01 sprendimas.
Revizijos darbo rezuttatai buvo pristatyti pirm'ininkei Klavdijai Stepanovai ir finansininkei Evetinai
Kasetienei.

1. 2016 m. baland1io 28 d.revizijos akto rekomendacijq igyvendinimas

Rekomendacija Pakoreguoti Ukmerg6s
forma. numatant

WG naudojamq standarLing darbo sutarties
rmas nuostatas, darbuotojo teises ir pareigas

[gyvendinta, papitdant darbo sutarti, nuroda i pareigybinius nuostatus.

[gyvendinta, suformuoti ir batanso straipsnyje ,,Su darbo santykiais susijg [sipareigojimai" ir veiktos
rezuttatq ataskaitoje sqnaudose nurodyti darbuotojq nepanaudotq atostogq kaupiniai 588 EUR.

Rekomendacija Sudaryti ir patvirtinti 2016 ir vdtesniq metr{ administracijos iSl.aikymui
skirtq tdiq biudZetq, iskaitant visus finansavimo iattinius ir kontrotiuoti

Datinai igyvendinta , 2017 m. perspektyvinis biudZetas sudarytas ir patvirtintas 2017 metq kovo 27
d. vatdybos susirinkime Nr.3, nors turdtq tvirt inti visuotinis nariq susirinkimas.

2. Revizor6s iSvados

2. 1 .Veiklos dokumentai:

WG veiktoje suteikta teise datyvauti visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, registruotiems
Ukmergds rajono teritorijoje. Faktine Ukmerg6s WG veikta - jgyvendinti kaimo pl€tros strategijq,
dalyvauti visuomends Svietimo, informavimo, konsuttacindje veiktoje. Veikta atitinka istatuose
iregistruotq veiktq.

2.2. 2016 metq finansin6s ataskaitos:

Ukmergds WG turtq sudaro stojamasis ir nario mokesdiai; pajamos, gautos uZ teikiamas pastaugas;

vatstybds, Ukmerges rajono savivatdybes ir kitq fondr-1 ldios, skiriamos vatstybds remiamoms
programoms igyvendinti; skotintos [6ios, fiziniq ir juridiniq asmenq neattygintinai perduotos tdios bei
turtas, kitos LeSos ir turtas. Ukmergds WG teSos naudojamos finansuoti veiktq, igyvendinti
atitinkamas programas ir projektus, mokdti darbuotojams darbo uZmokest[.

Ukmergds WG Metinds finansin6s ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respubl.ikos buhatterinds

Finansiniq ataskaitq sudarymo datai [vertinti darbuotojq nepanaudotas
atostoqas ir priskaidiuoti nepanaudotq atostogq sqnqudas ir kaupinius



apskaitos istatymu, finansinds atskaitomyb6s istatymu bei 2004-11-22 Lietuvos Respubtikos finansq
ministro isakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekianiiq ribotos civitines atsakomybds juridiniq
asmenq buhalterinds apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo taisykt6mis ir yra
pateiktos eurais. Naudojamos Metiniq finansiniq ataskaitq formos atitinka norminiq aktq
reikatavimus. Buhatteriniq sqskaitq ptanas yra pagristas Ukmerges WG veiktos specifika. Informacija
Metin6se finansin6se ataskaitose grupuojama ir pateikiama tinkamai.

Aldona Kabokiend

Su aktu susipaZinome:

PirmininkE

Finansininkd -4 Ktavdija Stepanova

Evelina Kaseliene

Rekomendacija Pilnai nusid6v6jusio, bet dar t inkamo naudoti,  i lgalaikio turto apskaitq
Warkyti atsi ivelgiant j  LR buhalterin6s apskaitos istatymo bei 2016 m.
sausio 8 d.LR Zem6s ukio ministro isakymu Nr. 3D-8 "D6lvietos pldtros

strategijq, igyvend ina mq bend ruomen iq inicijuotos vietos pl6tros b0d u,

ad m in istravi mo ta isykl iq patvi rti n imo" re i ka lavi m us.


