Lietuvos Respublikos Generalinei PI.okurattirai
Rinktines g. 5A, Vilnius 01515

SKUNDAS
del ga]imai padarytu nusikalstamq veiku ir ikiteisminio tyrimo pradejimo
2021-02-15

2019-05-25 visuotiniame pakartotiniame susirinkime buvo nuspresta atlikti ckines veiklos patikrinirna (vietini audita) Sodininku bendrijoje „Zaleselis" (Zaleselio g. Rie§es senitinija Vilniau rajonas

±: ^kodas 186498898, fiffpsj4tw.zaleselis.. I±£index.php/apie-be-n±±jfl ) per laiko`tapi nuo 2di6iii

2018 in.

2020-07-16 i§ sodininku bendrijos nariu Jadvygos Aliulienes, Gracijaus Naujiko, Edmundo
Vaitkaus sudaryta audito komisija atliko revizija ir nustate §iuos apskaitos ir finansu valdymo
pazeidimus:
1. Pirminininkas N. ¢umakovas daugeliu atveju savo veikloje nesivadovavo arba grubiai pazeidi-

nejo teises cktu nustatytas normas
2. Bendrija (valdyba) nenusistate tikiniu operaciju registravimo ir apskaitos registru,
2.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registro.
2.2. Materialiniu vertybiu apskaitos registro.
2.3. Piniginiu mokejimu apskaitos registro ir kitu registru, numat)rty supaprastintos buhalterijos
apskaitos aprase.
3. Bendrijos valdyba daugeliu atveju vir5ijo savo kompetencijos ribas.
4. Bendrija (valdyba) neissaugojo ir nepateike bendrijos veiklai ir tyrimui reik§mingu dokumentu:
a) Vlsuotiniu susirinkimu protokolu.
b) Visuotiniu susirinkimu patvirtintu darbu saplatu.
c) Revizijos komisijos aktu.
d) Valdybos darbo reglamento.
e) Defektiniu aktu.
I) Mediiagu nura5ymo aktu (pateiktas vienas aktas).
g) Mokes5iu mokejimo apskaitos registro.
h) Pirmininkas (valdyba ir buhaltele) neregistruoja ataskaitinio laikotaapio flnansiniu - tikiniu operaciju.
Del to, kad atliekant dokumentine revizijq nera supaprastintos buhalterines apskaitos tvarkos
apra§e numatytu dokumentu ir todel, kad Bendrijoje buhalterine apskaita tvarkoma savo nuozinra,
nesilaikant buhalterines apskaitos istatymo Pelno nesiekian5iu juridiniu asmenu buhalterines apskaitos ir finansiniu ataskaitu sudarymo ir pateikimo taisykliu ir §iu taisykliu supaprastintos buhalterines apskaitos tvarkos, patikrinimq vykdanti komisija atsidnre labai komplikuotoje ir daug laiko sanaudu reikalaujan6ioje situacijose. Del §ios priezasties patikrinimas buvo atliekamas tik pagal pirminius apskaitos dokumentus, PVM sapkaitas - £ckmras, o pinigines i§laido ir pajamos nustatytos

pagal kasos knygas, kurios turi btiti tvarkomos pagal kasos operaciju atlikimo taisykles. Padymetina, kad pagrindinis Bendrijos pajanu §altinis yra ivairfis Sodininku bendrijos nariq ir ne nariu

(kitu asmenu) mokes5iai ir tai, kad didesn? kasos iplauku dali sudaro grynieji pinigai, tad priimant
is sodininku pinigines lesas grynaisiais pinigais pinigq moketojui privalejo btiti i§duotas kasos paja-

mu orderio kvitas, o kasos pajamu orderis tuiejo likti pinigines le§as priemusiam asmeniui, t.y. BenL
drijai. Ta6iau del ne2inomu priezas6iu kasos pajanu orderiuose nenurodomi dokumentai, kuriu

pagrindu priimami i kasa pinigai, todel nenustatyta, ar visos gautos pinigines le§os apskaitytos ir tuo
grubiai pazeistos kasos darbo organizavimo ir kasos operaciju atlikimo taisykles.
Kasos dokumentu patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrijos i§laidos darbo uinokes6iui vir§ijo 4530,31 + SODRA 1448,49 Eur. d -Visuotino susirinkimo nustatyta limita. Bendra permokos
suma sudaro 5979,10 Eur. Taip pat rasta, kad neteisingai paskai6iuoti apmokejimai uZ kasmetines
atostogas nuo 2015-07 men. 2018-08-25 diena bendrijos nariu susirinkime buhalterei buvo padidintas darbo uinokestis nuo 130,00 Eur. iki 170,00 Eur. per men., bet bendrijos buhaltere L. Daugeniene sau prisiskai5iavo didesni darbo uinokesti atbuline data -nuo 2018-07 menesio, ko pasekoje
neteisetai buvo i§moketa 80 Eur.
Nesilaikant nustatytos tvarkos (teises aktu), nepateikus i§laidu dokumentu, saskaitu-fickthru,

F£:r:t§ay:o=:paon£:o]¥ory£:£#£aus[pa:s:::gso:;zg,aorg:u8r::s:,£4£kE::ju¥ucs:amty±a;*afd£§:as5uyEa£§T;r£§dfu;ao[:i:tr]fna:
278,68 Eur., 400,00 Eur. Ir 300,00 Eur., bendra suma sudaro 978,68 Eur., bet nerasta atsiskaitymo

dokunentu.
Kasos dokumentu patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrijos i§laidos darbo uinokes6iui vir§ijo 4530,31 + SODRA 1448,49 Eur. d -Visuotino susirinkimo nustatyta limitq. Bendra permokos
suma sudaro 5979,10 Eur. Taip pat rasta, kad neteisingai paskai6iuoti apmokejimai uZ kasmetines
atostogas nuo 2015-07 men. 2018-08-25 diena bendrijos nariu susirinkime buhalterei buvo padidintas darbo uinokestis nuo 130,00 Eur. iki 170,00 Eur. per men., bet bendrijos buhaltere L. Daug6niene sau prisiskai6iavo didesni darbo uinokesti atbuline data -nuo 2018-07 menesio, ko pasekoje
neteisetai buvo ismoketa 80 Eur.
Pagal patikrinimo metu rastus ir pateiktus buhalterines apskaitos dokumentus buvo
nustatyta, kad nebuvo laikomasi buhalterines apskaitos teises aktu, vir§ytos i§laidos darbo
uzmokes6iui, nepateikti buhalterines atskaitomybes dokumentai, nepateiktos ataskaitos apie isigytas
medziagas, kas sudare -20561,35 Eur

Vertindami Sodininky bendrijos pirmininko ir buhalteres veiksmus, manome, kad ju
finansine veikla 2008-2018 metais galima vertinti pagal Lietuvos Respublikos Baudziamojo
kodekso 222 str. - apgaulingas apskaitos tvarkymas, o taip pat Lietuvos Respublikos Baud2iamojo
kodekso 183 str. - Svetimo turto pasisavinimas.
Atsizvelgdami i auks5iau isdestyta ir vadovaudamiesi Lietuvos Baudziamojo proceso
kodekso 166,170 str. pra§ome:

I. Pavesti pradeti ir atlikti ikiteismini tyrima del Sodininku bendrijos „Zaliaselis" buvusio
pirmininko Nikolajaus Cumakovo ir buhalteriu, Violetos Dainienes, Larisos Daugenienes galimai
padarytas nusikalstamas veikas.

PRIDEDARA:
1. 2020-07-16 tJkines veiklos patikrinimo (vietinio audito) aktas -1 egz.
2. Sodininku bendrijos „Zaleselis" istatai - 1 egz.
3. Paklausimai valdybai -1 egz.
4. Darbu suvestines -4 egz.
5. Asmenu veikusiu Sva „Zaleselis" laikotarpiu nuo 2008 iki 2018 in. adresai.

