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ĮŽANGA
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita
parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą1, Kelmės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamentą2, Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus3 ir
2014 metų veiklos planą.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) siekia, kad visi
Savivaldybės viešojo administravimo subjektai laikytųsi įstatymų, tinkamo ir efektyvaus
Savivaldybės biudţeto lėšų ir turto naudojimo, kad būtų tobulinama Savivaldybės sektoriaus
finansų valdymo sistema.
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Savivaldybės
tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinė funkcija - priţiūrėti, ar teisėtai,
efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo
teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudţetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir
suteiktus įgaliojimus, Tarnyba atlieka išorės finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditus Savivaldybės
administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse.
Audito reikšmė neabejotinai yra svarbi, nes auditas yra viešojo sektoriaus valdymo sistemos
elementas, padedantis atskleisti naujus ekonomijos šaltinius visuose valdymo lygmenyse ir
padaliniuose. Audito pagalba atskleidţiamos silpniausios veiklos grandys ir nepanaudoti ištekliai.
Auditas parodo, ar taupiai naudojamas turtas, ar laiku vykdomi įsipareigojimai, ar ekonomiškai
ūkininkaujama, ar grieţtai laikomasi finansinės drausmės ir pan. Auditas yra vienas iš svarbiausių ir
ekonominės informacijos šaltinių. Jo teikiama informacija yra tikra, tiksli, objektyvi, patikima, turi
didelę įrodomąją galią. Šią informaciją naudoja ne tik išorės, bet ir vidaus vartotojai, ji padeda
1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 1994-07-07 Nr. I-533 27 str. 9 d. 15 p. (su vėlesniais pakeitimais).
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011-06-29 sprendimas Nr. T-186.
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spręsti konkrečius tikslus ir uţdavinius. Vienas iš pagrindinių auditorių uţdavinių, atliekant auditą,
yra įvertinti vidaus kontrolės veiksmingumą, kuris parodo subjekto bendrą ar atskiros veiklos būklę.
Tarnyba yra nepriklausoma Savivaldybės biudţetinė įstaiga, kurios veikla grindţiama
principais, išdėstytais Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme: nepriklausomumo,
teisėtumo, viešumo, objektyvumo, profesionalumo. Taip pat, atlikdama auditus, vadovaujasi
tarptautinių ir nacionalinių audito standartų pritaikymo, nuomonės nepriklausomumo, viešosios
atskaitomybės, audituojamo subjekto vadovybės atsakomybės, vidaus kontrolės, duomenų
prieinamumo, viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo principais bei Lietuvos Respublikos
įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis,
Tarnybos nuostatais ir kitais teisės aktais. Tarnybos veiklos išorinę perţiūrą atlieka Valstybės
kontrolė.
Tarnyba kasmet planuoja veiklos strategiją, sudaro veiklos programas, numato priemones ir
jų vykdymo vertinimo rodiklius. Atlikdami auditus pagal Valstybinio audito reikalavimus,
savarankiškai parengiame audito programas, pasirenkame audito procedūras, nustatome veiklos
prioritetus, privalome būti politiškai neutralūs, objektyvūs ir nešališki. Visas audito darbas privalo
būti įformintas darbo dokumentais. Tarnybos darbuotojai nuolat siekia, kad kiekvienas auditas būtų
išsamus, objektyvus, pagrįstas patikimais įrodymais, o išvados atspindėtų esmines problemas.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita yra
skirta Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybai, kuriai Tarnyba yra atskaitinga,
audituojamiems subjektams ir Savivaldybės bendruomenei. Šia ataskaita siekiama supaţindinti su
Tarnybos 2013 metų veikla ir jos rezultatais. Tikime, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija bus
naudinga jos vartotojams.
1. TARNYBOS MISIJA
Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, priţiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudţetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas:
- atlieka dviejų rūšių - išorės finansinius (teisėtumo) ir veiklos - auditus;
- Finansinio (teisėtumo) audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius
(konsoliduotųjų) finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą arba yra parengti
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo
subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
- Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto viešąjį ir vidaus
administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poţiūriu.
- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl Savivaldybės biudţeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkinių, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitų;
- rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
Savivaldybės paskolų ėmimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės, ;
- nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl
Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir
disponavimo.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato pagrindinius principus, kuriais
grindţiama Tarnybos veikla: nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Valstybės kontrolieriaus patvirtintais Valstybinio audito
reikalavimais, metodikomis, Tarptautiniais audito standartais bei INTOSAI.
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Visos auditų ataskaitos ir išvados teikiamos audituotiems subjektams, Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui bei svarstomos Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete.
Auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt .
2. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Tarnyba savo veiklą organizavo pagal Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2012-2014 metų strateginį veiklos planą. Tarnybos strateginis veiklos planas- veiklos
planavimo dokumentas, kuriame, atsiţvelgiant į atliktą aplinkos ir išteklių analizę, pateikta
Tarnybos misija, strateginis tikslas, uţdaviniai ir priemonės strateginiam tikslui pasiekti. Tarnybos
veikla buvo planuojama ir organizuojama, atsiţvelgiant į teisės aktais nustatytas veiklos sritis,
veiklos prioritetus, veiklos planą bei patvirtintą Tarnybos darbuotojų skaičių.
Audito apimtys
2013 metais Tarnybos audito subjektai ir sritys buvo:
- Savivaldybės tarybos patvirtinto (su patikslinimais) Savivaldybės 2012 metų biudţeto
išlaidos sudarė 88201,1 tūkst. Lt, kurie skirti 58 asignavimų valdytojams.
- kitos Savivaldybės biudţetinių įstaigų pajamos (tikslinis finansavimas valstybės biudţeto
lėšomis, parama ir kt.);
- Savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio turto likutinė vertė 2012 m. sausio 1 d. buvo
205400,97 tūkst. Lt; Savivaldybės įsipareigojimai – 27881,45 tūkst. Lt; Savivaldybės patikėjimo
teise valdomo valstybės turto likutinė vertė – 55353,88 tūkst. Lt;
 Savivaldybės 6 viešųjų sveikatos prieţiūrų įstaigų finansinio įnašo vertė – 223,3 tūkst. Lt;
 Savivaldybei priklausanti finansinio įnašo vertė 6 viešosiose įstaigose –367,2 tūkst. Lt;
 4 akcinių ir uţdarųjų akcinių bendrovių Savivaldybės akcinis kapitalas – 28977,4 tūkst.
Lt;
 kiti subjektai, kuriems skiriamos Savivaldybės biudţeto lėšos bei perduodamas valdyti
Savivaldybės turtas (sporto, jaunimo, kultūros, socialinės ir kt. organizacijos, ir kt.).
 - Kelmės rajono savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudarė 55 pateiktų
viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.
- Valstybės ir savivaldybės turto 2012 m. ataskaitas rengė 71 savivaldybės subjektas.
2013 metų veiklos planas
Planavimo prioritetais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti šie kasmetiniai
įpareigojimai:
- kiekvienais metais rengti ir teikti išvadas dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio savivaldybės biudţetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų
viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto
finansinių ataskaitų rinkinio, ir savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio, kuriame pateikiami
savivaldybės biudţeto vykdymo duomenys (LR Savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p., LR Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str. 1 d.);
- kiekvienais metais rengti ir teikti išvadas dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaitos bei dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos (LR Vietos savivaldos
įstatymo 27 str. 1 d. 2 p.; LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 21 str. 4 d.).
Veiklos planas rengiamas atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose Tarnybai
nustatytą kompetenciją, vadovaujantis prioritetų parinkimo, išankstinio tyrimo, objektyvumo,
nešališkumo, apolitiškumo ir audito sudėtingumo vertinimo principais.
Rengiant 2013 metų veiklos planą, atlikta išsami Savivaldybės biudţeto asignavimų
valdytojų, kitų subjektų, gaunančių lėšų iš Savivaldybės biudţeto, Savivaldybės turto valdytojų ir
naudotojų, taip pat valstybės turto, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise, valdytojų ir naudotojų,
Savivaldybės biudţetinių įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar
dalininkė yra Savivaldybė, sąrašo; ankstesnių auditų rezultatų; kitos Tarnyboje sukauptos
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informacijos, susijusios su Savivaldybės veikla, jos valdomu turtu, analizė. Analizės pagrindu
pasirinkti Savivaldybės biudţeto asignavimų valdytojų audito atrankos planavimo kiekybiniai ir
kokybiniai vertinimo kriterijai. Įvertintos riziką maţinančios priemonės – kitų institucijų (lėšų
davėjų, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ir kt.) atliekami
tikrinimai, auditai (Valstybės kontrolės).
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2012 m. rugsėjo 25 d. posėdyje4 pritarė Tarnybos
2013 metų veiklos planui. Tarnybos 2013 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės
kontrolieriaus įsakymu ir teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.
Žmogiškieji ištekliai. Kvalifikacija.
2013 metais Tarnyboje dirbo 3 darbuotojai – valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį
išsilavinimą teisės, finansų vadybos ir ekonomikos srityse. Darbo staţas visų darbuotojų – 2-3 metai.

Vienas svarbiausių veiksnių, leidţiantis uţtikrinti tinkamą ir efektyvų audito atlikimą, yra
valstybės tarnautojo profesinė kompetencija. Reikalavimai Tarnybos darbuotojams yra nuolat
didinami profesionalumo, atsakomybės, veiklos viešumo ir kitais aspektais. Norint išlaikyti tinkamą
specialistų kompetenciją, būtina uţtikrinti savalaikį ir efektyvų mokymą. Nuolatinis tobulėjimas ir
mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam auditui atlikti, tačiau susiduriam ir su tam tikromis
problemomis. Nuolat keičiama ir taip sudėtinga audito atlikimo metodika, kuriai reikia tinkamo
kvalifikacinio pasirengimo, nekompiuterizuotas audito strateginis planavimas ir darbo dokumentų
parengimas riboja audito apimtis.
Savivaldybių kontrolierių teisės aktais įpareigoja organizuoti Tarnybos valstybės tarnautojų
mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą. 2013 m. Tarnybos darbuotojai dalyvavo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis iš dalies finansuojamo projekto „Šiaulių apskrities savivaldybių
kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kituose Tarnybos bei Savivaldybių kontrolierių asociacijos
lėšomis finansuojamuose seminaruose. Kompetencijos pagilintos metinių finansinių ataskaitų
rinkinių audito, audito strategijos audituojamame subjekte, veiklos audito, viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo ir kt. klausimais. Vienas Tarnybos
darbuotojas per metus išklausė vidutiniškai 151 val. mokymų.
LR valstybės tarnybos įstatymo 46 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojų
mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne maţiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus
valstybės tarnautojų darbo uţmokesčiui nustatytų asignavimų. Savivaldybės biudţeto lėšų
kvalifikacijai kelti buvo panaudota 3,8 tūkst. Lt., t.y., 2,9 proc. Dalis mokymų buvo apmokėta iš
Savivaldybių kontrolierių asociacijos lėšų.
Eil.
Nr.

1

Valstybės kontrolės įvadinio mokymo programa
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Finansinių ataskaitų vertinimas Sveikatos
prieţiūros viešosiose įstaigose
Viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių
ataskaitų rinkinio rengimas
Savivaldybės Iţdo apskaitos tvarkymas pagal
VSAFAS
Finansinių ataskaitų vertinimas Akcinėse
bendrovėse
Finansinių ir veiklos audito įrodymų,
dokumentavimo ir kokybės kontrolės uţtikrinimo
ypatumai
Finansinio ir teisėtumo audito metodikos aktualijos

3
4
5
6

7
4

Seminaro tema

Išklausyta valandų
D.
B. Bara
A.
Bružienė
kaus
Kruglia
kienė
kovienė
13
-

Finansavimo
šaltinis

8

8

8

LR Valstybės
kontrolė
SKA lėšos

8

8

8

SKA lėšos

8

8

8

SKA lėšos

8

8

8

SKA lėšos

8

8

8

SKA lėšos

12

12

12

SKA lėšos
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5
8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18
19

Ţemesniojo lygio biudţeto vykdymo apskaitos ir
ataskaitų sudarymo ypatumai
Veiklos audito aktualijos
Viešųjų pirkimų įstatymo poįstatyminiai aktai ir jų
taikymas, supaprastinti pirkimai
Strateginis planavimas savivaldybėse (procesas,
sistema ir strategijos rengimas, įgyvendinimas )
Efektyvus valdymas, siekiant strateginių tikslų
(valdymo sistemos: Budget and Beyond, Key
performance index)
Finansinis (teisėtumo) auditas ekonomiškumo ir
viešojo intereso gynimo poţiūriu
Organizacijos kultūra
Mokymo programos Sėkmės teorijų dėsningumai ir
jų racionalus grūdas. Efektyvaus naudojimo
praktika darbe ir gyvenime vykdymas
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė:
vertinimas, vykdymas, problemos“
Finansinių ataskaitų, sudarytų pagal VSAFAS,
vertinimas.
Savivaldybės turto auditas ir ypatumai
Veiklos audito ataskaitos rengimo ypatumai ir
vykdymas

8

-

-

KAT lėšos

8
8

8
8

8
8

KAT lėšos
ES lėšos

8

8

8

ES lėšos

8

8

8

ES lėšos

8

8

8

ES lėšos

8
8

8
8

8
8

ES lėšos
ES lėšos

8

8

8

ES lėšos

12

12

12

KAT lėšos

8
8

8
8

8
8

ES lėšos
ES lėšos

Tarnybos finansavimas
Kontrolės nepriklausomybė yra tiesiogiai susijusi su Kontrolės ir audito tarnybos ir jos
darbuotojų nepriklausomumu, atskirų finansinių išteklių turėjimu bei jų naudojimu. Kasmet
Tarnyba, kaip ir kitos biudţetinės įstaigos, rengia savo veiklos programą finansavimui iš
Savivaldybės biudţeto. Taryba Savivaldybės biudţete Kontrolės ir audito tarnybai nustato skiriamų
asignavimų dydį. Finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija
pagal pasirašytą sutartį. Gauti asignavimai 2013 metais sudarė 182,00 tūkst. Lt.
Pavadinimas

Darbo uţmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Iš jų kvalifikacijos kėlimui
Iš viso:

Asignavimų planas
(įskaitant patikslinimus), tūkst. Lt

130,9
40,6
10,5
3,8
182,0

Panaudota asignavimų
(kasinės išlaidos), tūkst. Lt

130,9
40,6
10,5
3,8
182,0

3. SVARBIAUSI 2013 METŲ DARBAI
Tarnyba įvykdė 2013 metų veiklos plane nustatytas uţduotis. Dėl audito ţmogiškųjų
išteklių trūkumo bei būtinybės atlikti ir kitus auditus, sudarant planą, 2012 m. finansinių ir biudţeto
vykdymo auditui atlikti buvo suplanuota maţiau kaip pusė pagal planavimo metodiką (atsiţvelgiant
į savivaldybės biudţeto dydį ir asignavimų valdytojų skaičių) priklausančių audito darbo dienų.
2013 metais atlikti finansiniai auditai (pradėti 2012 metais) šiose įstaigose:
 Kelmės rajono savivaldybės administracija;
 Tytuvėnų seniūnija;
 Kraţių M. K. Sarbievijaus kultūros centras;
 Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla;
 Tytuvėnų vaikų lopšelis-darţelis;
 Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla;
 VŠĮ Kelmės ligoninė;
 SĮ Kelmės knygynas;
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 Auditas dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012 metų biudţeto vykdymo ataskaitų ir lėšų
naudojimo;
 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio;
 Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 2,0684 mln. Lt ilgalaikę paskolą projektams,
finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti;
 Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 1,2 mln. Lt. trumpalaikę paskolą iš valstybės
biudţeto laikinam pajamų trūkumui padengti;
 Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės refinansuoti įsiskolinimus bankams.;
 Dėl 2012 metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir valstybės patikėjimo
teise valdomo valstybės turto ataskaitų;
Pasikeitus LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 21 p., Savivaldybių kontrolieriai
nuo 2014 metų privalo sudaryti sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų
tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir
teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito
rezultatus.
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolė 2013 metais pasirašė susitarimą, kurio pagrindu istaigos bendradarbiauja
atliekant Savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą. Bendradarbiavimas yra
viena iš priemonių pasiekti, kad audito metu būtų gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų
nuomonei pareikšti.
Bendradarbiavimo susitarimo pagrindu 2013 metais pradėtos audito planavimo
procedūros tų auditų, kurių atlikimo terminas nusikelia į 2014 metus, t.y. buvo surinkti duomenys
apie visas Savivaldybės pajamas ir turtą, vykdomas priemones, apskaitos sistemą, atliktas vidaus
kontrolės tyrimas aukščiausiuoju lygiu, nustatytos rizikingos ir reikšmingos sritys, parengta ir su LR
valstybės kontrole suderinta 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategija. 2013
metais pradėtos įvairios audito procedūros, kurios bus baigtos 2014 metais, šiose įstaigose:
 Kelmės rajono savivaldybės administracija;
 Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija;
 Tytuvėnų jaunimo mokykla;
 Liolių socialinės globos namai;
 Vijurkų vaikų globos namai;
 Kelmės meno mokykla;
 Priešgaisrinė saugos tarnyba;
 VšĮ Kelmės psichikos sveikatos centras;
 Kelmės specialioji mokykla;
 Uţvenčio seniūnija;
 Kelmės kultūros centras;
 Kelmės maţasis teatras;
 BĮ Socialinių paslaugų tarnyba;
 Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis;
 „Kraţantės“ progimnazija;
4. 2013 METŲ AUDITŲ REZULTATAI
Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės lėšų ir turto valdymo
Pateikėme sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės 2012 metų biudţeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenų - mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą
sudarantys dalykai, Kelmės rajono savivaldybės 2012 metų biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir
kitos ataskaitos visais reikšmingais atţvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą.
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Nuomonę sąlygojome dėl nustatytų šių neatitikimų. Atlikus auditą Kelmės „Aukuro“
vidurinėje mokykloje, nustatyta, kad Įstaigos buhalterinėje apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje
socialinio draudimo įmokos, apskaičiuotos nuo išeitinių išmokų darbuotojams, nurodytos
paţeidţiant Valstybės ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją. 2012 metais
atleistiems darbuotojams išmokėta 27,1 tūkst. Lt išeitinių išmokų. Socialinio draudimo įmokos nuo
priskaičiuotos sumos sudarė 13,7 tūkst. Lt. Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodţio
31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) 13,7 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokų išlaidos netinkamai
nurodytos 2.7.3.1.1.1. straipsnyje „Darbdavio socialinė parama pinigais“. Šios išlaidos turėjo būti
nurodytos biudţeto išlaidų ekonominės klasifikacijos 2.1.2..1.1.1. straipsnyje „Socialinio draudimo
įmokos“. Įstaiga nesivadovavo Valstybės ir savivaldybių biudţetinių įstaigų ir kitų subjektų
ţemesniojo lygio biudţeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių nuostatomis, savivaldybės
administracijos Finansų skyriui nepateikė aiškinamojo rašto, kuris yra metinio ataskaitų rinkinio
sudedamoji dalis .
Atlikus auditą Kraţių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, nustatyta, kad Įstaiga paţeidė
Valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatas, nes
nepatikslinusi sąmatos, 2,6 tūkst. Lt asignavimų, skirtų kitoms prekėms, panaudojo ilgalaikiam
turtui įsigyti. Dėl to išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr.2) kitų prekių (2.2.1.1.1.10.
straipsnyje) išlaidos nurodytos 2,6 tūkst. Lt didesnės, o ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos (3.1.1.3.1.2 straipsnyje) – šia suma maţesnės. Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo
2012 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje 0,4 tūkst. Lt sumaţintos socialinio draudimo įmokų išlaidos ir ta
pačia suma padidintos darbdavio socialinės paramos išlaidos.
Atlikdami auditus nustatėme, kad Savivaldybės biudţetinės įstaigos viešuosius pirkimus
vykdė paţeisdamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, įstaigų supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklėse ir kituose teisės aktuose įtvirtintus viešųjų pirkimų principus – skaidrumą,
lygiateisiškumą, nediskriminavimą, proporcingumą. Negalėjome patvirtinti, kad prekės ir paslaugos
buvo įsigyjamos racionaliai naudojant tam skirtas Savivaldybės biudţeto lėšas. Savivaldybės
administracija paţeidė Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymą ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisykles, nes biudţeto lėšas
planavo ir skyrė konkrečiam subjektui (VšĮ Tytuvėnų piligrimų centrui), kuris nėra pavaldi
biudţetinė įstaiga ir nevykdo viešojo administravimo funkcijų, finansuoti.
Todėl pateikėme sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams- mūsų nuomone,
išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, visais reikšmingais
atţvilgiais 2012 metais savivaldybės lėšos ir turtas buvo valdomi, naudojami, disponuojama jais
teisėtai ir naudojami įstatymų nustatytiems tikslams.
Savivaldybės administracijai pateikėme 12 rekomendacijų.
Dėl Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys - tai viešojo sektoriaus subjektų
grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, sujungtos Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nustatyta tvarka ir teikiamos
kaip vienas finansinių ataskaitų rinkinys.
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudaro 54 viešojo sektoriaus
subjektai, iš jų: 46 biudţetinės įstaigos, 6 viešosios įstaigos (6 sveikatos prieţiūros įstaigos).
Savivaldybės iţdas ir Savivaldybės privatizavimo fondas. Taip pat rinkinyje atvaizduotas finansinis
turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis 10 bendrovių kapitalas, iš jų: 4 kontroliuojamų, kurios
nėra priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų (4 uţdarosios akcinės bendrovės), 6 asocijuoti
subjektai (6 viešosios įstaigos). Ši grupė laikoma ekonominiu vienetu, o grupės vidaus subjektų
tarpusavio ūkinės operacijos ir jų rezultatai eliminuojami.
Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau –
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) Savivaldybės administracija Savivaldybės kontrolės ir
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audito tarnybai pateikė 2013 m. birţelio 18 d. raštu Nr. (7.17) S-2222 „Dėl 2012 metų Kelmės
rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo“. Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės ataskaitos pagal 2012 m. gruodţio 31 d. duomenis.
Auditas atliktas siekiant uţtikrinti, kad Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti
duomenys teisingai parodo grupės finansinius rezultatus, visais atţvilgiais išsamiai ir teisingai
atspindi grupės turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų
srautus ir nėra reikšmingų iškraipymų.
Visų konsolidavimo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami naudojantis
viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema5 VSAKIS.
Pateikėme sąlyginę nuomonę, kurioje nurodėme, kad išskyrus audito metu nustatytų klaidų
ir neatitikimų poveikį, Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo
tikrą ir teisingą subjekto 2012 m. gruodţio 31 d. finansinę būklę ir 2012 metų veiklos rezultatus,
pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus, visais reikšmingais atţvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą ir pateikimą.
Nuomonę sąlygojome dėl to, kad:
Kai kurių viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių duomenys nesutampa su
pateiktais konsolidavimo informacinėje sistemoje. BĮ Vijurkų vaikų globos namų Didţiosios
knygos duomenys nesutampa su Įstaigos finansinių ataskaitų bei duomenimis, pateiktais
konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS): Finansinės būklės ataskaitoje trumpalaikis
turtas įvestas 12,8 tūkst. Lt didesne suma, nei uţfiksuota Įstaigos Didţiojoje knygoje.
Dėl nepateiktų Didţiųjų knygų, negalime patvirtinti duomenų teisingumo, pateikto
konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS): Kelmės rajono savivaldybės administracijos
(Ilgalaikis turtas 156148,3 tūkst. Lt; Finansavimo sumos 153815,5 tūkst. Lt); BĮ Socialinių
paslaugų tarnybos (Ilgalaikis turtas 217,7 tūkst. Lt).
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas parengtas nesivadovaujant 6-ojo
VSAFAS nuostatomis6:
8 p. – pateikta netiksli informacija apie savivaldybės kontroliuojamus ir asocijuotus
subjektus, t.y., trys VšĮ (Kelmės PRC, Kelmės aklųjų ir silpnaregių centras, Tytuvėnų piligrimų
centras) turėjo būti priskirtos asocijuotiems subjektams. Taip pat pateikta netiksli informacija apie
biudţetines įstaigas. Pateikta netiksli informacija apie biudţetines įstaigas, nes konsolidavosi 46 BĮ,
o ne 47 BĮ
8 p. 6 d. – neatskleista informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus
subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus veiklą, t. y., neatskleista informacija apie
Savivaldybės administracijos reorganizaciją bei vykdomą bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarką.
8 p. 7 d. – neatskleista informacija apie finansines ataskaitas sudarančio VSS ataskaitinio
laikotarpio trukmę, kai jis veikė ne visus finansinius metus, t. y., neatskleista informacija apie 2012
m. likviduotą Pagryţuvio mokyklą.
12 p. 6 d. -. Savivaldybės aiškinamajame rašte turi būti pateikta informacija apie taikomą
apskaitos politiką ir metodus, siekiant valdyti ar maţinti finansinę riziką: palūkanų normos riziką,
likvidumo riziką, kredito riziką. Šios informacijos aiškinamajame rašte nėra. Be to, turi būti pateikta
informacija apie finansinio turto nominaliąją ir balansinę vertes pagal išpirkimo laikotarpius
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, uţpildant 17 VSAFAS 6 priedą, pateikta informacija apie
paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas uţpildant 17 VSAFAS 11 priedą. Pateikta
informacija 13 priede apie suteiktą garantiją dėl paskolų yra netiksli, nes ataskaitiniais metais
savivaldybė neteikė garantijos dėl paskolos.
5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 nutarimas Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų uţ
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“, 2.7 p. (su vėlesniais pakeitimais).
6
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymu Nr. 1K-247 patvirtintas 6-asis VSAFAS „Finansinių
ataskaitų aiškinamasis raštas“ (su vėlesniais pakeitimais).

9

12 p. 7 d. – nepateikta informacija, kokios išlaidos, padarytos iki ilgalaikio materialiojo turto
paruošimo naudoti, gali būti priskirtini nebaigtos statybos išlaidoms (statybos, projektavimo,
montavimo ir t. t).
12 p. 8 d. - nepateikta informacija apie atsargų įsigijimo savikainos nustatymą , aplinkybės
ir įvykiai, dėl kurių sumaţėjo ar padidėjo atsargų vertė, informacija apie turtą, skirtą parduoti.
12 p. 10 d. - nepateikta informacija apie trumpalaikius ir ilgalaikius atidėjinius, apie
numatomą atidėjinių panaudojimo laiką, neapibrėţtų įsipareigojimų pobūdį bei su juo susijusių
išlaidų tikimybę.
15 p. - neatskleista informacija apie reikšmingus praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio
pasikeitimus: Finansinės būklės ataskaitoje, pvz., str. A. Ilgalaikis turtas, pasikeitimas 10554,2
tūkst. Lt., C. Trumpalaikis turtas, pasikeitimas 1465,14 tūkst. Lt. Veiklos rezultatų ataskaitos
pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose, pvz.: str. III. Viešosios tvarkos ir visuomenės apsauga,
pasikeitimas 1027,06 tūkst. Lt, str. IV Ekonomika, pasikeitimas 2246,44 tūkst. Lt, str. VI. Būstas ir
komunalinis ūkis, pasikeitimas 3362,74 tūkst. Lt, str. IX. Švietimas, pasikeitimas 1946,03 tūkst. Lt.
Veiklos rezultatų ataskaitos F eilutėje “Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka“ nurodyta reikšminga 300,05 tūkst. Lt suma, tačiau aiškinamajame rašte nepaaiškinta
klaidos esmė.
37.1. p. - rengiant savivaldybės ar valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį, aiškinamajame rašte turi būti teikiama visų savivaldybės ar valstybės įmonių,
kontroliuojamų (tiesiogiai ir netiesiogiai) akcinių ir uţdarųjų akcinių bendrovių ir kontroliuojamų
viešųjų įstaigų, kurios nėra viešojo sektoriaus subjektai, jungtinė finansinės būklės ataskaita
(balansas) pagal šio standarto 3 priede pateiktą formą (teikiamos trys atskiros jungtinės finansinės
būklės ataskaitos (balanso) formos. Įmonių jungtinės ataskaitos nepateiktos aiškinamajame rašte.
Ţemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės turi būti
rodomos tikrąja verte, o tikrosios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį parodomas tikrosios vertės
rezerve. Apskaičiavus minėto turto pokytį (12777,75 tūkst. Lt) nustatytas Grynojo turto pokyčio
ataskaitoje tikrosios vertės rezervo neatitikimas 10586,35 tūkst. Lt.
Nepateikta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, susijusių su panaudos sutartimis, nuomos
sutartimis tekstinė informacija, nenurodyta savivaldybės išnuomotų pastatų balansinė vertė, pagal
panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė bei jų vertė pagal turto grupes.
Nepateikta tekstinė informacija apie biologinį turtą, jo tikrosios vertės nustatymo
pagrindą, biologinio turto balansinės vertės pasikeitimą.
Aiškinamajame rašte turi būti detalizuojamos pagrindinėse ataskaitose pateikiamos
sumos ir paaiškinimai bei kita finansinių ataskaitų naudotojams reikšminga ir svarbi informacija.
Neatskleista informacija apie:
- ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį, biologinį turtą: įsigijimai, neatlygintinas gavimas,
pardavimai, nurašymai, perdavimai. Atskirai turi būti pateikiama informacija apie tokio turto
įsigijimo savikainą ir apie nusidėvėjimą, nuvertėjimą.
- detali informacija apie finansavimo sumas: finansavimo sumų gavimas, panaudojimas,
grąţinimai pagal finansavimo sumų paskirtį, finansavimo šaltinius.
Dėl subjektų neteisingo priskyrimo kontroliuojamiems bei kitiems subjektams,
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaitos ilgalaikio finansinio turto
str. III.1.1. Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus klaidingai apskaityta 218,4
tūkst. Lt suma, turėjo būti apskaityta str. III.I.2 Investicijos į kitus subjektus.
Dėl neteisingo paskaičiavimo Finansinės būklės ataskaitoje Nuosavybės metodo įtaka
atvaizduota 91,4 tūkst. Lt maţesne suma, Veiklos rezultatų ataskaitoje atvaizduota 193,2 tūkst. Lt.
maţesne suma.
LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo7 21 straipsnio 6 p. nurodo, kad nukrypti
nuo VSAFAS galima tik esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo viešojo sektoriaus subjekto
valios, suderinus su LR finansų ministerija. Informacija apie kiekvieną nukrypimą nuo VSAFAS,
apie nukrypimo prieţastis ir poveikį viešojo sektoriaus subjekto turtui, finansavimo sumoms,
7

Ţin., 2007, Nr. 77-3046.
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įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms turi būti pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte.
Dėl Savivaldybės biudţetinių įstaigų pateiktų klaidingų duomenų, Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitose nustatyta 319275 tūkst. Lt klaidų visuma, iš jų: Finansinės
būklės ataskaitos straipsniuose 315855,4 tūkst. Lt ir Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniuose
3419,6 tūkst. Lt.
Remdamiesi šiais dalykais ir siekdami, kad Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
duomenys parodytų teisingus finansinius rezultatus, išsamiai ir teisingai atspindėtų viešojo
sektoriaus subjektų grupės turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį
turtą ir pinigų srautus, Savivaldybės administracijai pateikėme 5 rekomendacijas. Jos įvykdytos,
išskyrus 1, kurios vykdymo terminai nepasibaigę. Jų vykdymą vertinsime atlikdami vėlesnių metų
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditus.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaitų
Atlikdami 2012 m. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitų auditą nustatėme, kad biudţetinės įstaigos daro šias klaidas:
Nevertinta, ar valstybės turtas nėra nuvertėjęs pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“
nurodytus poţymius.
Nepakankama valstybei nuosavybės teise priklausančių ţemės sklypų, Savivaldybės
valdomų panaudos pagrindais, apskaita: nebalansinėse sąskaitose apskaityti ne visi panaudos pagrindais
valdomi valstybinės ţemės sklypai.
Nebaigtos statybos atliktų darbų vertė 2012 m. gruodţio 31 d., kuri turėjo būti perkelta į
turto apskaitą, yra 845 tūkst. Lt.
Nesivadovaujant 12-ojo VSAFAS nuostatomis, nekilnojamos kultūros vertybės
neapskaitytos tikrąją verte ir nesuformuotas atskiras turto vienetas (pvz., Kraţių kultūros centro
kolegijos pastatas).
Savivaldybės tarybai nusprendus privatizuoti (parduoti) Pašilės kultūros namus, turtas
nebuvo pergrupuotas į atsargas, kaip turėjo būti pagal teisės aktų reikalavimus.
Dėl šių neatitikimų pateikėme sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės ir valstybės turto,
valdomo patikėjimo teise, turto ataskaitų duomenų - mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi
sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai (nustatyti neatitikimai), Savivaldybės ir valstybės
patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos visais reikšmingais atţvilgiais parengta ir pateikta pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės turto apskaitą ir statistinių
ataskaitų sudarymą
Audito ataskaitoje pateikėme 4 rekomendacijas Savivaldybės administracijai.
Rekomendacijos įgyvendintos.
Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansiniai (teisėtumo) auditai
2012 metų finansinius (teisėtumo) auditus atlikome pas 6 savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytojai. Auditai atlikti siekiant uţtikrinti, kad finansinių ir biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkiniuose pateikti duomenys teisingai parodo finansinius rezultatus, visais atţvilgiais
išsamiai ir teisingai atspindi turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį
turtą ir pinigų srautus, Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Vertindami subjektų vidaus kontrolės sistemas nustatėme, kad visuose subjektuose
pagrindinės vidaus kontrolės procedūros sukurtos atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos
riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos sistemą ir kitus vidaus
kontrolės kriterijus. Tačiau audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai valdant, naudojant
turtą, biudžeto lėšas ir tvarkant pajamų apskaitą rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose
srityse veikia patikimai, todėl pas visus subjektus vertinta patenkinamai.
2012-12-31 duomenimis, audituoti subjektai disponavo turtu uţ 173815,2 tūkst. Lt,
arba 80,5 proc. visų subjektų turto. Dėl finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pareiškėme 7
sąlygines nuomones (ţr. lentelę ţemiau).

11

Audituoti subjektai panaudojo 34808,1 tūkst. Lt, arba 39,5 proc. visų biudţeto
asignavimų. Dėl biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų pareiškėme 3 sąlygines ir 3
besąlygines nuomones. Dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškėme 6 sąlygines nuomones, ir 1
atsisakymą reikšti nuomonę.
Informacija apie audituotų subjektų finansinius duomenis. Audito išvadose pareikštos nuomonės

Audituoti subjektai

Turto dydis
2012-12-31
(Lt)

2012 m.
panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)

Pareikštos nuomonės8
Dėl FAR

Dėl BVAR

28965,9
173,8
2813,0
1898,6

S
S
S
S

S
B
S
B

Dėl lėšų ir
turto
naudojimo
teisėtumo
S
S
S
S

10090,62

449,6

S

S

S

115,22

507,2

S

B

34808,1

S

-

Atsisakėme
reikšti
nuomonę
S

Savivaldybės administracija
Tytuvėnų seniūnija
„Aukuro“ vidurinė mokykla
Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio
vidurinė mokykla
Kraţių M. K. Sarbievijaus
kultūros centras
Tytuvėnų vaikų darţelis

150115,47
6035,77
2958,57
1451,93

VšĮ Kelmės ligoninė
Iš viso turto (grupėje)

3047,84
173815,2

Atlikdami auditus nustatėme, kad audituoti subjektai finansinių ir biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkinius parengė pagal teisės aktų reikalavimus, išskyrus mūsų pastabas dėl auditų metu
nustatytų klaidų finansinėse ir biudţeto vykdymo ataskaitose.
Savivaldybės lėšas ir turtą audituoti subjektai valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai,
pagal teisės aktų reikalavimus, išskyrus nustatytas klaidas. Daţniausiai pasikartoję neatitikimai:
- finansinės ataskaitos buvo sudaromos, nevisiškai prisilaikant VSAFAS (netinkamai
skaičiuojamas nusidėvėjimas, nebuvo skaičiuojamas nuvertėjimas, nebuvo skaičiuojami atidėjiniai
ir t.t.);;
- viešuosius pirkimus subjektai vykdė paţeisdami Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus
viešųjų pirkimų principus – skaidrumą, lygiateisiškumą, nediskriminavimą, proporcingumą.
Negalėjome patvirtinti, kad prekės ir paslaugos įsigytos racionaliai naudojant tam skirtas biudţeto
lėšas;
- metines turto inventorizacijas atliko nesivadovaudami teisės aktų reikalavimais inventorizavo ne visą valdomą turtą, neinventorizavo tiekėjams mokėtinų ir gautinų sumų,
- kai kurios ikimokyklinio ugdymo įstaigų nenustatė vidaus kontrolės procedūrų, kurios
uţtikrintų racionalų maitinimo paslaugos organizavimą;
- nustatyti neatitikimai skiriant papildomus darbus, suteikiant atostogas, organizuojant
darbą dirbantiems antraeilėmis pareigomis, sudarant darbo grafikus bei nustatant tarnybinius
koeficientus.
Biudţetinėse įstaigose nustatyti neatitikimai
Savivaldybės administracijoje nepatvirtintas Projektų dokumentacijos rengimo ir jų
finansavimo tvarkos aprašas.
Savivaldybėje nebuvo nustatytų ir patvirtintų remiamų prioritetinių sporto plėtros krypčių.
Sporto programai nenustatytos paraiškų pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarkos, paraiškų vertinimo
kriterijai.

8

Šioje lentelėje vartojami sutrumpinimai: FAR – finansinių ataskaitų rinkiniai, BVAR – biudţeto vykdymo ataskaitų
rinkiniai. Nuomonės: B - besąlyginė – kai auditorius neturi reikšmingų pastabų dėl ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės
aktų paţeidimų, kurie keistų auditoriaus nuomonę; S - sąlyginė – kai auditorius nustato klaidų ir teisės aktų paţeidimų ir
(ar) be tam tikrų pastabų negali pareikšti besąlyginės nuomonės; N - neigiama – kai auditorius nustato reikšmingų
klaidų ir teisės aktų paţeidimų.
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Savivaldybės administracija paţeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos
Respublikos biudţeto sandaros įstatymą ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų
sudarymo ir vykdymo taisykles, nes biudţeto lėšas planavo ir skyrė konkretiems subjektams, kurie nėra
pavaldţios biudţetinės įstaigos ir nevykdo viešojo administravimo funkcijų, finansuoti (VšĮ Tytuvėnų
piligrimų centrui 170 tūkst. Lt).
Tytuvėnų seniūnija viešuosius pirkimus organizavo ir vykdė nesivadovaudama teisės aktų
nuostatomis: remontuojant pastatą, esantį Maironio g. 1, viešieji pirkimai atlikti paţeidţiant Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatas, nes Tytuvėnų seniūnija, būdama perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose nurodė
klaidingą pirkimo būdą, todėl savivaldybės biudţeto lėšos 36339,42 Lt. panaudotos ne pagal paskirtį.
Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio vidurinėje mokykloje, paţeidţiant Švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 27,4 ir 29 punktų nuostatas,
neteisingai nustatytas Įstaigos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimas. Įstaiga, paţeisdama Viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatas: neparengė ir nepatvirtino, nepaskelbė CVP IS ir savo interneto svetainėje
viešųjų pirkimų plano, nepaskelbė nei CVP IS, nei Įstaigos tinklalapyje mokyklos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių, nepateikė Viešųjų pirkimų tarnybai visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės
pirkimų ataskaitos (At-6 forma).Įstaiga, vertintais atvejais, pirkimus vykdė nesivadovaudama teisės aktų, kad
būtų pasiektas VPĮ 3 str. 2 d. nustatytas pirkimų tikslas – įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, ir uţtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, nes vadovėlius pirko
be viešųjų pirkimų procedūrų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartys sudarytos neatlikus viešųjų pirkimų
procedūrų, pačiose sutartyse nenurodyti privalomi dalykai, kurie turi būti raštu sudaromose sutartyse:
nenurodoma, kokios prekės perkamos, jų kiekiai, terminai.
Atlikus auditą „Aukuro“ vidurinėje mokykloje, nustatyta, kad viešieji pirkimai vykdomi
paţeidţiant Viešųjų pirkimų įstatyme ir įstaigos Supaprastintų viešųjų maţos vertės pirkimų taisyklėse
įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Kai kurios prekės ir paslaugos pirktos be viešųjų pirkimų procedūrų,
todėl negalime patvirtinti, kad Įstaiga prekes ir paslaugas įsigijo racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.
Įstaigos vadovė darbuotojo, dirbančio antraeiles pareigas, darbą organizavo nesivadovaudama DK 144 str. 5
d., darbo dienos trukmę nustatė ilgesnę nei 12 valandų, dirbant keliose darbovietėse . Įstaiga patalpas
nuomoja, paţeisdama savivaldybės tarybos patvirtintą Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarkos
aprašo 32 p., neorganizuodama patalpų nuomos viešo konkurso. Pajamos iš turto nuomos buvo panaudotos
paţeidţiant Biudţeto sandaros įstatymo nuoštas.
Atlikus auditą VšĮ Kelmės Ligoninė, nustatyta, kad nesilaikant Valstybės ir savivaldybių
biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių savivaldybės administracija skyrė lėšas be biudţeto lėšų naudojimo
sutarties; viešuosius pirkimus vykdė neįdiegusi viešųjų pirkimų apskaitos procedūrų, pirkimų komisijai
nenustatant raštiškų uţduočių; be savivaldybės tarybos leidimo ir nustatytų nuompinigių įstaiga suteikė
plotus pardavimo aparatams pastatyti.
Atlikus auditą Kraţių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, nustatyta, kad Įstaiga nevykdė
Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių reikalavimų, muziejaus lankymo paslaugai įforminti nenaudojo
bilietų, įstaigos direktorė nepaskyrė atsakingo asmens uţ bilietų apskaitą, nebuvo pildomos bilietų apskaitos
knygos. Nesant tinkamos pinigų surinkimo kontrolės negalime teigti, kad pajamos uţ teikiamas paslaugas
įvertintos teisinga suma, visos uţregistruotos apskaitoje. Įstaigos vadovė nemokamas atostogas darbuotojams
suteikė paţeisdama Darbo kodekso nuostatas. Įstaigoje nėra patvirtintos darbo uţmokesčio nustatymo
tvarkos. Įstaiga patalpas nuomoja, paţeisdama savivaldybės tarybos patvirtintą turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo tvarkos aprašo 43 p., patalpų nuomai nuomos sutartyse nuomininkams nenumatė mokesčių uţ
teikiamas komunalines paslaugas.
Atlikus auditą Tytuvėnų vaikų darţelyje, nustatyta, kad Įstaigoje maisto produktų, naudojamų
patiekalų gamybai, nurašoma apie 21 procentą daugiau, negu patvirtintas reikalingas jų kiekis technologinėse
kortelėse, kuriose maisto produktai parinkti tokie, kad uţtikrintų teisės aktais rekomenduojamą paros
maistinių medţiagų ir energijos normą vaikui. Perspektyviniai valgiaraščiai sudaromi paţeidţiant Sveikatos
apsaugos ministro įsakymo “Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” 44 punktą. Įstaigoje maisto
produktai nurašomi nesant medţiagų sunaudojimo aktų. Nemokamas maitinimas apskaitomas tik sumine
išraiška.
Nesilaikant LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 1 p., nebuvo sudarytos
tarpinės finansinės ataskaitos9, nebuvo sudaromi apskaitos registrai10. Nebaigtos statybos atliktų darbų vertė
9

Kelmės rajono savivaldybės administracijos raštas 2012-09-04 Nr. (7.17) S-3104.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos raštai: 2012-11-19 Nr. (1.5)S-185, 2013-03-28 Nr. (7.17)S-1129.
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2012 m. gruodţio 31 d., kuri turėjo būti perkelta į Ilgalaikio turto apskaitą, buvo 845 tūkst. Lt. Dėl to, kad
savivaldybės administracija uţregistravo ne visą turtą arba jį uţregistravo netinkamose sąskaitose, neįvertino
tikrąja verte, kai kuriuose Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2012 m. gruodţio 31 d. duomenis straipsniuose
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodytos nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės
neatitinka ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo ţiniaraštyje nurodytos likutinės vertės, negalime
patvirtinti atitinkamų sumų metinėse ataskaitose teisingumo.
Ne visais atvejais ilgalaikio turto nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas vadovaujantis Tarybos
patvirtintais ekonominiais nusidėvėjimo normatyvais.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2012-12-31
duomenis „Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos“ eilutėje iš visos nurodytos 4512,5 tūkst. Lt sumos ,
2617,2 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiuotos neteisingai.
Paţeidţiant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 11 24 str. nuostatas, savivaldybės
administracija nevertino įsipareigojimų ir neregistravo apskaitoje atidėjinių vadovaudamasi 18-ojo VSAFAS,
todėl negalime patvirtinti, kad 2012 m. FBA duomenys yra teisingi ir atspindi tikrąją savivaldybės
administracijos finansinę būklę, nes nesuformuotas 99331,6 Lt atidėjinys.
Savivaldybės administracijoje nebuvo nustatytos procedūros, kokia ir kaip informacija
pateikiama Apskaitos skyriui, kad ūkiniai įvykiai teisingai būtų uţregistruoti apskaitoje ir informacija
atskleista finansinių ataskaitų rinkinyje. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Biudţetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklių12.
Paţeidţiant Inventorizacijos taisyklių 4 p., savivaldybės administracija inventorizacijos metu
atidėjinių neinventorizavo. Paţeidţiant LR viešojo sektoriaus atskaitomybės istatymo 19 straipsnio 9 p.,
apskaitos duomenys, kurių pagrindu rengiamos finansinės ir kitos ataskaitos, nebuvo pagrindţiami turto ir
isipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte atskleista ne visa informacija.
Tytuvėnų seniūnijos apskaita vedama, paţeidţiant Viešojo sektoriaus atskaitomybės (Subjekto
principas), Buhalterinės apskaitos įstatymus ir VSAFAS nuostatas. Apskaita tvarkoma nesivadovaujama
administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu sąskaitų planu. Tytuvėnų seniūnijos Finansinės būklės
ataskaitų rinkiniai neskelbiami interneto svetainėje. Paţeidţiant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
26 straipsnį, metinis finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas nepilnas, be finansinių ataskaitų aiškinamojo
rašto. Tytuvėnų seniūnija, nesivadovaudama VSAFAS nuostatomis, ilgalaikio turto apskaitą tvarkė ne pagal
turto vienetus, todėl ne visam ilgalaikiam turtui nusidėvėjimo normatyvai pritaikyti teisingai. Tytuvėnų
seniūnija, nesivadovaudama 12 VSAFAS nuostatomis, nekilnojamąją kultūros vertybę neuţregistravo tikrąja
verte ir, paţeisdami minėto teisės akto 61 p., skaičiavo nusidėvėjimą. Įstaiga metinę turto inventorizaciją
atliko nesivadovaudama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Inventorizacijos taisyklių
reikalavimais: neatlikta nebaigtos statybos inventorizacija, inventorizacija atlikta ne pagal turto sąskaitas.
Auditų metu nustatyta, kad 2012 metais visos Kelmės rajono biudţetinės įstaigos, paţeidţiant
18 –ojo VSAFAS nuostatas, nevertino įsipareigojimų, neregistravo apskaitoje atidėjinių ir aiškinamuosiuose
raštuose neatskleidė informacijos apie neapibrėţtuosius įsipareigojimus, neapibrėţtąjį turtą ir poataskaitinius
įvykius: pvz., 2009-07-16 Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla sudarė ilgalaikę prekiųpaslaugų pirkimo sutartį Nr. IS-46 „ Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos
šilumos įrenginių modernizavimas, eksploatavimas ir šilumos energijos tiekimas mokyklos patalpų
šildymui“ su UAB „Izobara“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ši sutartis buvo nuostolinga, todėl turėjo būti
vertinama pagal 18-ojo VSAFAS reikalavimus.
Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla apskaitą tvarkė, paţeidţiant LR buhalterinės apskaitos
įstatymo 3 straipsnio 5 punkto nuostatas, nes nebuvo sudarytos tarpinės finansinės ataskaitos pagal
VSAFAS, nesivadovaujama 11-ojo VSAFAS reikalavimais, registruojant dalį ūkinių operacijų neatliekamos
visos privalomos sąskaitų korespondencijos. Įstaiga apskaitoje registravo ne savo sąnaudas (1,6 tūkst. Lt).
Dėl to Veiklos rezultatų ataskaitoje 2012 m. gruodţio 31 d. 1,6 tūkst. Lt padidintos komunalinių paslaugų ir
ryšių sąnaudos, Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2012 m. gruodţio 31 d. duomenis turto dalyje sukauptos
gautinos sumos sumaţintos 1,6 tūkst. Lt. Įstaiga, paţeisdama 11-ojo VSAFAS 4 p. lapkričio mėn. stadiono
draudimo išlaidas pripaţino ir apskaitoje registravo sąnaudomis -2706 Lt. Šios išlaidos turėjo būti
registruojamos apskaitoje kaip turtas (išankstiniai apmokėjimai), o sąnaudomis registruojamos tą ataskaitinį
laikotarpį, per kurį jos bus patirtos (2013 m.), neatsiţvelgiant į pinigų išmokėjimą. Dėl to Finansinės būklės
ataskaitoje 2012 m. gruodţio 31 d. turto dalyje išankstiniai apmokėjimai sumaţinti 2,7 tūkst. Lt, o Veiklos
rezultatų ataskaitoje 2012 m. gruodţio 31 d. 2,7 tūkst. Lt padidintos veiklos sąnaudos (ţr. ataskaitos 1.2 d.).
11
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2007-06-26 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
Ţin., 2005, Nr. 67-2431.
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Įstaiga, paţeisdama 12-ojo VSAFAS nuostatas, nesukomplektavo, neuţregistravo ir nepriskyrė ilgalaikiam
turtui įsigyto kompiuterio, kurio vertė 1466,52 Lt.; paţeisdama 11-ojo VSAFAS nuostatas, įsigijusi
ilgalaikio materialiojo turto uţ 1874 Lt (benzininį sniego valytuvą) neapskaitė turto sąskaitoje, o nurašė į
sąnaudas. Dėl to Finansinės būklės ataskaitoje 2012 m. gruodţio 31 d. mašinų ir įrengimų turto grupėje šios
turto grupės suma sumaţinta 1,9 tūkst. Lt, o Veiklos rezultatų ataskaitoje ta pačia suma padidintos veiklos
sąnaudos (ţr. ataskaitos 1.2 d.). Dėl to, kad įstaigai nepagrindus tiekėjams mokėtinų (63657,93 Lt) ir gautinų
(242994,0 Lt) sumų, inventorizavimo duomenimis, negalėjome įsitikinti šių įsipareigojimų teisingumu.
Įstaigos administracija neįsitikino, kad faktiniai turto inventorizavimo duomenys tikrai atitinka buhalterinės
apskaitos duomenis. Įstaiga, paţeisdama 12-ojo VSAFAS 73 p., netinkamai sugrupavo ilgalaikį materialųjį
turtą – infrastruktūros statinių grupei priklausantį turtą priskyrė prie pastatų materialiojo turto grupės. Dėl
šios prieţasties Finansinės būklės ataskaitoje Ilgalaikio turto straipsnis Infrastruktūros ir kiti statiniai
sumaţintas 803391,81 Lt, o Pastatų straipsnis 820241,48 Lt padidintas.
Įstaiga, paţeisdama 12-ojo VSAFAS 45 p., stadiono nusidėvėjimą pradėjo skaičiuoti vėliau
nei nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas buvo pradėtas naudoti – nuo rugpjūčio 1 d. Dėl to Finansinės būklės
ataskaitos turto grupės Pastatai likutinė vertė nurodyta 11587,38 Lt didesnė.Įstaiga 2012 m. gruodţio 31 d.
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikė ne visą pagal VSAFAS privalomą atskleisti informaciją,
kuri yra reikšminga finansinių ataskaitų rinkinio vartotojams.
VšĮ Kelmės ligoninė neteisingai pritaikė nusidėvėjimo ekonominius normatyvus.
Nusidėvėjimą ilgalaikiam turtui skaičiavo nesivadovaudama 12 – ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės tskaitomybės standarto nuostatomis ir savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais, dėl to nusidėvėjimo priskaičiuota 23,5 tūkst. Lt
maţiau. Nesivadovaudama 12 – ojo VSAFAS nuostata netinkamai sugrupavo ilgalaikį materialųjį turtą –
kito ilgalaikio materialiojo turto grupei priklausantį turtą priskyrė pastatų turto grupei. Dėl šios prieţasties
ilgalaikio turto straipsnis Pastatai padidintas 366,8 tūkst. Lt, o kito ilgalaikio materialaus turto straipsnis
347,9 tūkst. Lt sumaţintas, turto grupės „Transporto priemonės“ likutinė vertė nurodyta 10,1 tūkst. Lt
didesnė; Veiklos rezultatų ataskaitoje įstaiga nepagrįstai padidino pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnio
„Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ 30,4 tūkst. Lt išmokėdama kelionės išlaidų
kompensacijas darbuotojams; Apskaičiuodama darbo uţmokestį uţ kasmetines atostogas į vidutinį darbo
uţmokestį įskaitė kompensuojamas išmokas, susijusias su vaţiavimu ir dėl to neteisėtai padidino darbo
uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 1,4 tūkst. Lt; nesivadovavo 22 - ojo VSAFAS 48 p.
nuostatomis, nesurinkusi pakankamų nuvertėjimo poţymių, nenuvertino 54,8 tūkst. Lt banke Snoras turėto
indėlio, o pripaţino veiklos sąnaudomis; nesivadovavo 18 - ojo VSAFAS 9 p. nuostatomis, nesuformavo
atidėjinių 1,3 tūkst. Lt sumai.
Kraţių M. K. Sarbievijaus kultūros centre bibliotekų fondas apskaitomas kaip atsargos
nebalansinėje sąskaitoje. Pagal 12-ojo VSAFAS 73.9 p. šis fondas turi būti priskirtas ilgalaikio turto grupei
„Kitas ilgalaikis materialus turtas“. Taip nepagrįstai sumaţintas Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto
likutis 45641,53 Lt. Įstaiga, paţeisdama 12–ojo VSAFAS13 42 p., nekilnojamąsias kultūros vertybes
finansinėse ataskaitose nurodė ne tikrąja verte, todėl įstaigos finansinės ataskaitos neatskleidţia tikrosios
turto finansinės būklės. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje Nekilnojamos kultūrinės vertybės nurodyta
3417,9 tūkst. Lt didesnė vertė. Įstaiga neteisingai registravo nekilnojamųjų kultūros vertybių esminį turto
pagerinimą. Pagal 12-ojo VSAFAS 36 p. nuostatas nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų išlaidos,
kurios laikomos esminiu turto pagerinimu, apskaitoje turi būti apskaitomos registruojant papildomą
ilgalaikio materialiojo turto vienetą. Įstaiga 2008-2009m. uţbaigusi pastato restauravimo darbus, darbų
išlaidas 9145986 Lt registravo padidindama kolegijos pastato įsigijimo savikainą. Vadovaujantis Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodţio 17 d. nutarimu Nr. T-45614 patvirtintais nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų restauravimo darbams nusidėvėjimo normatyvais turėjo būti apskaičiuota
481367,71 Lt nusidėvėjimo.
Kelmės rajono savivaldybė taryba 2006 m spalio 26 d. sprendimu Nr.T-300 patvirtino
privatizavimo objektų sąrašą, kurio vienas iš objektų – Pašilės kultūros namai, kurių įsigijimo savikaina
790212,86 Lt. Pagal 12-ąjį VSAFAS atsargoms priskiriamas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, kurį
priimtas sprendimas parduoti, turėjo būti pergrupuotas į atsargas to turto likutine verte tą dieną, kurią
priimtas sprendimas tą turtą parduoti (privatizuoti). Per 2012 metus šiam turto vienetui apskaičiuota
13

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymu Nr. 1K-174 patvirtintas 12 –asis Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“.
14
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimas Nr. T-456 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.
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11393,76 Lt nusidėvėjimo. Įstaiga, nesivadovaudama VSAFAS nuostatomis, 2009 m. uţ 13,8 tūkst. Lt
įsigyto ilgalaikio materialiojo turto neapskaitė ilgalaikio turto sąskaitoje ir neskaičiavo jo nusidėvėjimo.
Įstaiga nesivadovavo 11-ojo VSAFAS nuostatomis Veiklos rezultatų ataskaitoje kitų paslaugų sąnaudas
padidino 2695 Lt, atlikusi pagal panaudą gautos internetinės svetainės kūrimo darbus. Įstaiga paţeidė
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. 9 d., nes ne visus apskaitos duomenis pagrindė turto ir
įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis. Į ilgalaikio turto inventorizavimo aprašus neįtrauktas
nešiojamas kompiuteris, inventorizacijos metu nenustatyta, kad dalis ilgalaikio turto buhalterijoje netinkamai
apskaityta atsargų sąskaitoje. Įstaiga, paţeisdama 12-ojo VSAFAS 14 p. nuostatas, nesukomplektavo,
neuţregistravo ir nepriskyrė ilgalaikiam turtui 2 įsigytų kompiuterių su monitoriais uţ 2600,0 Lt. Įstaiga
2012 m. gruodţio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte atskeidė ne visą pagal VSAFAS privalomą
atskleisti informaciją, kuri yra reikšminga finansinių ataskaitų rinkinio vartotojams. Neinformatyviai ir
neišsamiai parengti metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai nesuteikia galimybių ataskaitų vartotojams priimti
tinkamus sprendimus, įvertinti veiklą pagal pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.
Tytuvėnų vaikų darţelis Tytuvėnų vaikų darţelio apskaitos vadovas patvirtintas
neatsiţvelgiant į įstaigos ypatumus, pvz., apskaitos politikoje neaprašyta maisto produktų apskaita,
vadovaujantis 1 VSAFAS 39 p., nenustatytas reikšmingumo kriterijus.

5. IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI
Tarnyba 2013 metais parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai 3 išvadas dėl paskolų bei
išvadą dėl lizingo.
Išvados dėl paskolų buvo pateiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2013 metų
valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu15, Vyriausybės
patvirtintomis Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis16:
- dėl 4 mln. Lt ilgalaikės paskolos Savivaldybės investiciniams projektams finansuoti.
Buvo pateikta skolinių įsipareigojimų vertinimo analizė, Savivaldybės biudţeto pajamų ir skolinių
įsipareigojimų tendencijos 2008-2012 metais.
- dėl 1,2 mln. Lt trumpalaikės paskolos 2013 metams laikinam pajamų trūkumui dengti;
- dėl savivaldybės galimybės imti paskolą tarnybiniams automobiliams įsigyti.
- dėl savivaldybės galimybės refinansuoti įsiskolinimus bankams (1,421 mln. Lt). Šioje
ataskaitoje Savivaldybės administracijai buvo pateikta rekomendacija atlikti išsamią išlaidų
maţinimo analizę, įvertinti visas aplinkybes ir numatyti priemones (ilgalaikes ir trumpalaikes) tam,
kad būtų subalansuotos Savivaldybės biudţeto pajamos ir išlaidos. Jos įgyvendinimą analizuosime,
teikdami išvadą dėl Savivaldybės galimybės skolintis 2014 metais.
6. REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Kontrolės ir audito tarnyba, siekdama įdiegtų Savivaldybėje finansų ir turto valdymo bei
kontrolės sistemų paţangos, didesnio vykdomų veiklų ekonomiškumo ir efektyvumo, aiškesnio
sprendimų priėmimo pagrįstumo, teikiamų biudţeto vykdymo ir kitų ataskaitų aiškumo ir
išsamumo, audito metu ţodţiu ir raštu teikė rekomendacijas šiais klausimais:
 dėl vidaus kontrolės sistemos tikslų ir veikimo;
 dėl apskaitos politikos bei taisyklių laikymosi, apskaitos tobulinimo, ataskaitų
sudarymo;
 dėl viešųjų pirkimų organizavimo;
 dėl biudţeto asignavimų ir kitų piniginių lėšų ir turto naudojimo teisėtumo,
ekonomiškumo ir efektyvumo;
 kitais savivaldybės veiklos klausimais.
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Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 2012-12-20 Nr. XI-1823 (su vėlesniais pakeitimais).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 304 redakcija.
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Tarnybos veiklos veiksmingumą atspindi atlikus auditą ir kitas uţduotis pasiekti tikslai,
audituotų asignavimų valdytojų ir viešųjų juridinių asmenų finansinių ataskaitų didesnis
informatyvumas, vidaus kontrolės ir finansų valdymo reikšmės supratimas, tikslingas lėšų ir turto
panaudojimas.
Tarnyba, vykdydama prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų atliekant
auditą ir kitas uţduotis nustatyti teisės aktų paţeidimai, kiti trūkumai, Savivaldybės administracijai,
audituojamų subjektų vadovams pateikė 120 rekomendacijų ir pasiūlymų.
Įstaigų vadovai įsipareigojo vykdyti rekomendacijas, susijusias su audituojamu laikotarpiu
nustatytais teisės aktų paţeidimais, pvz.: viešųjų pirkimų organizavimo ir procedūrų vykdymo,
buhalterinės apskaitos, darbo santykių (priedų prie darbo uţmokesčio skyrimo, darbo laiko
apskaitos, darbo sutarčių nuostatų ir kt.) srityse.
Atlikę rekomendacijų vykdymo vertinimus nustatėme, kad audituoti subjektai įgyvendino
arba įgyvendina šiuo metu 115 arba 95,8 proc. pateiktų rekomendacijų. 2 rekomendacijų
įgyvendinimo terminas dėl apskaitos tvarkymo atidėtas vėlesniam laikui. 1 rekomendacijos
vykdymo nevertinome, nes ji susijusios su vėlesnių metų Savivaldybės biudţeto vykdymo bei
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymu ir bus įvertinta atliekant jų auditus. 1
rekomendacija liko neįgyvendinta dėl 2013 metų pabaigoje pasikeitusių VSAFAS nuostatų. Taip
pat liko neįgyvendinta rekomendacija dėl lėšų skyrimo kitiems subjektams.
Liko neįgyvendinta rekomendacija iš 2012 metais atliktų auditų – tai rekomendacija dėl
stebėtojų tarybos steigimo UAB „Kelmės vietinis ūkis“. Informacija apie jos neįgyvendinimą buvo
pateikta Kontrolės komitetui, kuris, išklausęs audituojamų subjektų vadovų, pasiūlė klausimą dėl
stebėtojų tarybos steigimo būtinumo nagrinėti visuose komitetuose. Motyvuojant tuo, kad pasikeitė
Bendrovės vadovybė, Stebėtojų tarybos buvo nuspręsta nesteigti.
Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę, stiprina išorės
audito reikšmę Savivaldybėje, todėl vienas iš svarbių Tarnybos uţdavinių yra audito rekomendacijų
įgyvendinimo sistemos nuolatinis gerinimas. Tarnyba, vykdydama nuostatuose nustatytus
uţdavinius, toliau sieks, kad audituoti subjektai sparčiau įgyvendintų Tarnybos rekomendacijas,
efektyviau šalintų neatitikimus.
7. TARNYBOS IŠORINĖ PERŽIŪRA
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad Tarnybos išorinę perţiūrą
atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierius 2013-12-16 įsakymu Nr.
V-201 patvirtino Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų 2012 metų išorinės
perţiūros planą. Vadovaujantis šiuo planu buvo atlikta išorinė Tarnybos perţiūra.
Bendrasis išorinės perţiūros tikslas – įvertinti audito institucijos audito kokybės uţtikrinimo
politiką ir procedūras, susijusias su bendra audito veikla, jų veiksmingumą, siekiant paskleisti geros
audito praktikos pavyzdţius, nustatyti auditorių mokymo sritis, pateikti patikimą informaciją apie
atliekamo audito kokybę.
Audito kokybės uţtikrinimo politikos ir procedūrų veiksmingumas vertintas institucijos ir
audito lygiu. Vertinimo institucijos lygiu tikslas – nustatyti, ar sukurta sistema uţtikrina, kad visi
auditai būtų atliekami pagal Valstybinio audito reikalavimus, o atskiro audito lygiu vertinimas
atliktas siekiant įsitikinti, kad auditoriaus darbas leidţia pateikti pagrįstas išvadas, rekomendacijas,
ar auditas yra atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Išorinei perţiūrai buvo atrinktas
Tarnybos atliktas Kelmės rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudţeto
vykdymo ataskaitų finansinis auditas.
Audito kokybės uţtikrinimo politika ir procedūros institucijos lygiu buvo vertinamos šiais
poţiūriais: profesinės etikos reikalavimų laikymosi, darbuotojų įgūdţių ir kompetencijos,
darbuotojų auditui atlikti skyrimo tvarkos, darbuotojų mokymo, stebėsenos.
Atlikusi perţiūrą, Valstybės kontrolė pateikė nuomonę, kad:
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 audito kokybės uţtikrinimo politikos ir procedūrų institucijos lygiu Tarnyboje yra
sukurta sistema, sudaranti visas prielaidas, kad auditai būtų atliekami pagal Valstybinio
audito reikalavimus;
 nenustatyta aplinkybių ir ryšių, kurie galėtų didinti rizikos lygį ir turėtų reikšmingą
poveikį tarnybos nepriklausomumui;
 darbuotojai yra kompetentingi atlikti audito uţduotis;
 Tarnybos atlikto 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų
finansinio audito įrodymai yra pakankami ir patikimi tiek, kad jais būtų galima
pagrįsti pateiktas audito ataskaitas ir išvadas, išskyrus kai kuriuos pastebėjimus.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tarnyba, įgyvendindama nusistatytus uţdavinius ir priemones, deda visas pastangas, kad
auditai būtų atlikti kokybiškai, kad visos išvados būtų pagrįstos tinkamais įrodymais, o auditų
rezultatai ir teiktos rekomendacijos būtų reikšmingi ir padėtų gerinti Savivaldybės administravimo
paslaugų kokybę bei uţtikrintų Savivaldybės lėšų ir turto ekonomišką ir efektyvų valdymą. Ir
ateityje sieksime uţsibrėţtas priemones įgyvendinti kuo geriau ir kokybiškiau, Tarybai ir
bendruomenei apie audituojamus subjektus teikti pilną ir išsamią informaciją, bendradarbiauti su
kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis. Sieksime ir toliau plėsti turimas ţinias, įvertinę
galimybes dalyvauti mokymo renginiuose. Keldami Tarnybos tarnautojų profesinę kompetenciją,
sieksime, kad mūsų nuomone ir atliekamu darbu būtų remiamasi sprendţiant svarbius Savivaldybės
klausimus.
Teikdami 2013 metų veiklos ataskaitą, norime padėkoti visų audituotų subjektų vadovams ir
darbuotojams uţ bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, mums atliekant Tarnybos nuostatuose
nustatytas funkcijas. Tikimės tolesnio konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo. Iš
Savivaldybės tarybos narių laukiame objektyvaus Tarnybos veiklos vertinimo, pastabų ir
pasiūlymų, kaip gerinti darbą. Tikime, kad bendromis mūsų visų pastangomis pasieksime, kad
Savivaldybės turtas būtų valdomas skaidriau, taupiau, efektyviau ir racionaliau.
____________________________

