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ĮŢANGA
BĮ Kelmės rajono Socialinių paslaugų tarnybos finansinį (teisėtumo) auditą, vadovaujantis
savivaldybės kontrolieriaus įsakymu1 patvirtintu 2014 metų

veiklos planu ir Kelmės rajono

2

savivaldybės kontrolieriaus pavedimu , atliko savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė (grupės
vadovė) ir kontrolieriaus pavaduotoja Birutė Barakauskienė.
Audito tikslas – įvertinti 2013 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar)
kitų ataskaitų duomenis bei Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituotas subjektas – BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnyba (toliau – Įstaiga ),
adresas: LT- 86140 Vytauto Didţiojo g. 58, Lt – 86143 Kelmė, Kelmės r. sav. Identifikavimo
kodas – 162766035.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorė Aldona Kvintufelienė, buhalterinę
apskaitą tvarkė buhalterė Edita Bielskienė.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansines ir kitas ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą, jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bus pareiškiama audito
išvadoje.
Šios audito ataskaitos rezultatai yra sudėtinė išvadų, teikiamų Savivaldybės tarybai dėl
savivaldybės biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio bei
dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013
metų ataskaitos, dalis.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Įstaigos 2013 metų ataskaitų rinkiniai ir kitos ataskaitos
pateiktos Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai:
1. Finansinių ataskaitų rinkinys:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
1

Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-11-18 d. įsakymas Nr. 5
kontrolieriaus 2014 metų veiklos plano“.
2
Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-09-10 pavedimas Nr. TK2-8.

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės

.
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- Pinigų srautų ataskaita 2013 m. pagal gruodţio 31d. duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
- 2013 metų aiškinamasis raštas.
2. Biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
- Biudţeto

išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitos (trys formos Nr. 2);

- Biudţeto

sąmatų vykdymo ataskaitų 2013 m. gruodţio 31 d. aiškinamasis raštas;

3. Kitos ataskaitos:
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4);
Viso 2013 metų asignavimų planas įskaitant patikslinimus – 1263,3 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Socialinių paslaugų programą (4).
Daugiausia išlaidų, 70,0 proc. buvo panaudota darbo uţmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms.
Auditas atliktas siekiant pakankamai uţtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas uţtikrinimas
neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome 100 % ūkinių
operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai:
- 1 proc. visų skirtų asignavimų (1263,3 tūkst. Lt), t.y. 12,63 tūkst. Lt. Ši suma naudojama
vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad biudţeto vykdymo ataskaitos,
kuriose yra nurodytos kasinės išlaidos, visais reikšmingais atţvilgiais yra teisingos.
- 1 proc. turto pagal turto vertės likučius FBA (378,0 tūkst. Lt), t.y. 3,78 tūkst. Lt. Ši nustatyta
suma naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad finansinės
ataskaitos, kuriose yra nurodyti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus, finansavimo sumas bei
grynąjį turtą, reikšmingais atţvilgiais yra teisingos.
Be to vertintas kokybinis kiekvienos klaidos reikšmingumas.
Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, buvo susipaţinta su Įstaigos
organizacine struktūra ir veikla. Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio,
nes dėl maţo apskaitos darbuotojų skaičiaus tinkamas pareigų atskyrimas neįmanomas (ribotas).
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, pasirinkta išlaidų prekėms ir paslaugoms audito sritis,
kurioje buvo atliktos savarankiškos procedūros.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,
atsiţvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: skaičiavimas (aritmetinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (įrodymų gavimas
pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų), analitinės procedūros (tam tikrų duomenų
analizė).
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Šis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir mūsų sukaupta audito patirtimi.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito nuomonei
pareikšti.

PASTEBĖJIMAI IŠVADOS REKOMEDACIJOS
1. Dėl metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Biudţeto sandaros įstatyme numatyta, kad biudţeto asignavimai apskaitomi pagal
funkcinę ir ekonominę klasifikaciją bei lėšų šaltinius. Audito metu išanalizavus Biudţeto išlaidų
sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitų (formos Nr.2) asignavimus ir kasines išlaidas
nustatyta, kad patikslintas asignavimų planas yra 1263300,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais
ir administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 1263271,58 Lt, tai sudaro 100 proc.
asignavimų plano.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.1.1. Audito metu perţiūrėjus Finansinės būklės ataskaitoje (toliau – FBA) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės
aktams nenustatyta.
2.1.2. Išanalizavus

FBA paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31)

nurodytus likučius ir duomenis sulyginus su apskaitos registru Didţioji knyga, neatitikimų
nenustatyta.
2.2. Dėl Veiklos rezultatų ataskaitos
2.2.1. Dėl turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaitos
Socialinių paslaugų tarnyba skaičiuoja pagal panaudos sutartis su diabeto klubu
„Diabetas ABC“, Samariečių draugija, šeimynomis, Neįgaliųjų draugija perduoto turto
nusidėvėjimo sąnaudas ir jas atvaizduoja Įstaigos finansinėse ataskaitose.

Per 2013 metus

priskaičiuota nusidėvėjimo sąnaudų turtui, kuris atiduotas naudoti kitiems ūkio subjektams, uţ
10655,54 Lt. Įstaiga nesivadovavo 11-ojo VSAFAS4 14 punktu, nes pagal panaudą atiduoto

3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
4
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-08 įsakymas Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas 5492,52 Lt pripaţino pagrindinės veiklos
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudomis.
Socialinių paslaugų tarnyba apskaitoje registruodama sąnaudas, dalį jų sugrupavo pagal
netinkamus straipsnius – t. y., nesilaikė 11-ojo VSAFAS reikalavimų. Todėl Veiklos
rezultatų ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis nurodytos pagrindinės
veiklos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5492,52 Lt. didesnės, o kitos veiklos
sąnaudos ta pačia suma maţesnės.
Audito metu buvo teikta ţodinė rekomendacija ir ji buvo įgyvendinta.
2.3. Dėl Grynojo turto pokyčių ataskaitos
Audito metu perţiūrėjus Grynojo turto pokyčio ataskaitoje (toliau – FBA) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės
aktams nenustatyta.
2.4. Dėl Pinigų srautų ataskaitos
Audito metu perţiūrėjus Pinigų srautų ataskaitoje (toliau – PSA) nurodytus likučius
paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės aktams
nenustatyta.
2.5. Dėl aiškinamojo rašto
Audito metu perţiūrėjus aiškinamojo rašto (2013-12-31) turinį bei sudėtį reikšmingų
neatitikimų teisės aktams nenustatyta.

3. Dėl kitų ataskaitų
3.1. Audito metu, išanalizavus apskaitos registruose nurodytas gautinas ir mokėtinas
sumas, nustatyta kad Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 4)
nurodyti likučiai metų pradţioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sutampa su apskaitos registrų
(2013-12-31) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1. Dėl transporto naudojimo
Socialinių paslaugų tarnyba teikia transporto paslaugas pagal Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimu Nr. T-168 „Dėl specialiojo transporto organizavimo
paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, specialiojo transporto nuomos įkainio ir specialiojo
transporto paslaugos kainos apskaičiavimo formos patvirtinimo“ patvirtintą tvarką. Specialusis
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transportas suteikiamas tam tikros socialinės grupės asmenims (tvarkos 8 punktas), numatyti
nemokamų transporto paslaugų suteikimo atvejai6 (tvarkos 17 punktas). Kitiems asmenims (tiek
juridiniams, tiek fiziniams) turi būti teikiamos atlygintinos transporto paslaugos. Audito metu
nustatyta, kad per 2013 metus Socialinių paslaugų tarnyba nevyriausybinėms organizacijoms
specialaus transporto paslaugas suteikė nesivadovaudama Tarybos nustatyta tvarka.
Pvz.. Pagal 2013 m. geguţės 16 d. Kelmės diabeto klubo „Diabetas ABC“ prašymą
Kelmės rajono Socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus 2013-06-03 įsakymu Nr. V-23
buvo suteiktos nemokamos transporto paslaugos nuvykti į Pakruojo kultūros centre
organizuojamą seminarą.
Pagal 2013 m. birţelio 19 d. fizinio asmens prašymą Kelmės rajono Socialinių
paslaugų tarnybos direktoriaus 2013-06-19 įsakymą Nr. V-29 buvo suteiktos nemokamos
transporto paslaugos nuvykti į Medininkų k. vykusį neįgaliųjų judėjimo pradininkų
susitikimą.
Pagal 2013 m. spalio 18 d. Kelmės neįgaliųjų draugijos prašymą Nr. S-66
Kelmės rajono Socialinių paslaugų direktoriaus 2013-10-25 įsakymą Nr. V-42 buvo suteiktos
nemokamos transporto paslaugos nuvykti į Joniškyje vykusias neįgaliųjų vokalinių
ansamblių varţytuves.

Dėl neaiškaus transporto skyrimo tvarkos reglamentavimo Socialinių paslaugų tarnyba
nevyriausybinėms organizacijoms ir fiziniams asmenims suteikė transporto paslaugas nemokamai.
Dėl neaiškaus transporto skyrimo tvarkos reglamentavimo neteisėtai suteikta nemokamų
transporto paslaugų nevyriausybinėms organizacijoms ir fiziniams asmenims.
4.2.Dėl asignavimų naudojimo
Vadovaujantis Biudţeto sandaros įstatymo7 5 straipsnio 7 dalimi, biudţeto asignavimų
valdytojai privalo uţtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą,
ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Mūsų nuomone, 16,1 tūkst. Lt buvo panaudotos ne
pagal paskirtį, nes nupirktos sandėliavimo paslaugos iš VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro pagal
2012-02-14 sudarytą sutartį Nr.1, neturi juridinio pagrindo, nes projekto vykdytojas yra Lietuvos
Raudonojo kryţiaus draugija.
16,1 tūkst. Lt buvo panaudotos ne pagal paskirtį, nes nupirktos sandėliavimo paslaugos
iš VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro pagal 2012-02-14 sudarytą sutartį Nr.1,
neturi juridinio pagrindo.
4.3. Dėl inventorizacijos

5

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis; neįgalūs asmenys, kurie
dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; neįgalūs
vaikai, turintys judėjimo funkcijų sutrikimus; neįgalūs asmenys pripaţinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo) ir
turintys judėjimo funkcijų sutrikimus; asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir turintys
judėjimo funkcijų sutrikimų; asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo
funkcijų sutrikimų; socialinės rizikos šeimos; tarnybos paslaugų gavėjai, Kelmės rajono neįgaliųjų nevyriausybinės
organizacijos.
6
Nemokamai specialaus transporto paslaugomis gali pasinaudoti 8.1 ir 8.2 punktuose įvardinti asmenys – ţiūr. Ten pat.
7

Ten pat

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

8
Finansinio audito ataskaita

Pagal Inventorizacijos taisyklių reikalavimus, pagal panaudos ir kitas sutartis gautas
turtas turėjo būti inventorizuotas pagal kiekvieną turto savininką nurodant aprašuose panaudos
(nuomos, saugojimo) pabaigos laiką (Taisyklių 27 p.). Nebuvo inventorizuoti ir apskaitomi pagal
panaudos sutartis perduoti (ar valdomi patikėjimo teise) ţemės sklypai, esantys po apskaitomais
pastatais, neatlikta Privatizavimo fondui perduoto ilgalaikio materialaus turto inventorizacija.
Nesilaikant taisyklių reikalavimų kitais atvejais panaudai perduotą turtą inventorizavo
ne panaudininkas (nuomininkas), bet Socialinių paslaugų tarnyba. Materialiai atsakingi asmenys
parašu nepatvirtino savo atsakomybės, turto buvimo ir jo saugojimo fakto (uţ UAB „Grandinas“
perduotą automobilį materialiai atsakingas direktorius).
Pagal panaudos sutartis gautas ir perduotas turtas inventorizuotas nesilaikant
Inventorizacijos taisyklių.

5. Kiti pastebėjimai bei pažanga šalinant nustatytus
trūkumus
Įstaiga dėl audito metu nustatytų kitų neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų buvo
informuota ţodţiu ir teikiant šią ataskaitą. Audito metu ištaisyta teikta ţodinė rekomendacija: į kitos
veiklos sąnaudas iškelta visa ilgalaikio turto, perduoto pagal panaudos sutartis, nusidėvėjimo suma,
t.y. 10655,54 Lt.
Informacija apie tikrinimo eigoje neįgyvendintas rekomendacijas pateikta Rekomendacijų
įgyvendinimo plane (priedas).

6. Išvados
1. Socialinių paslaugų tarnyba apskaitoje registruodama sąnaudas, dalį jų sugrupavo pagal
netinkamus straipsnius – t. y. nesilaikė 11-ojo VSAFAS reikalavimų. Todėl Veiklos rezultatų
ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis nurodytos pagrindinės veiklos nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos 5492,52 Lt. didesnės, o kitos veiklos sąnaudos ta pačia suma maţesnės (2.2.
dalis).
2. Dėl neaiškaus transporto skyrimo tvarkos reglamentavimo neteisėtai suteikta nemokamų
transporto paslaugų nevyriausybinėms organizacijoms ir fiziniams asmenims (4.1. dalis).
3. 16,1 tūkst. Lt buvo panaudotos ne pagal paskirtį, nes nupirktos sandėliavimo paslaugos iš VšĮ
Kelmės profesinio rengimo centro pagal 2012-02-14 sudarytą sutartį Nr.1, neturi juridinio pagrindo
(4.2. dalis).
4. Pagal panaudos sutartis gautas ir perduotas turtas inventorizuotas nesilaikant Inventorizacijos
taisyklių (4.3. dalis).
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
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7. Rekomendacijos
1. Aiškiai reglamentuoti transporto skyrimą nevyriausybinėms organizacijoms ir fiziniams
asmenims ir šiomis nuostatomis papildyti Transporto skyrimo tvarką.
2. Inicijuoti patirtų išlaidų kompensavimą iš Lietuvos raudonojo kryţiaus draugijos.
3. Pagal panaudos sutartis gautą ir perduotą turtą inventorizuoti vadovaujantis Inventorizacijos
taisyklių nuostatomis.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos priede.
Apie priimtų priemonių vykdymą prašome iki 2014-09-30 informuoti Kontrolės ir audito
tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Susipažinau:
BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė
Buhalterė

Aldona Kvintufelienė
Edita Bielskienė
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

1
1.

2.

3.

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

2
Aiškiai
reglamentuoti
transporto
skyrimą
nevyriausybinėms organizacijoms ir fiziniams
asmenims ir šiomis nuostatomis papildyti
Transporto skyrimo tvarką.
Inicijuoti patirtų išlaidų kompensavimą iš Lietuvos
raudonojo kryţiaus draugijos.

3
Socialinių paslaugų tarnybai

4
Pateiksime tarybai svarstyti
transporto skyrimo tvarką

Socialinių paslaugų tarnybai

Pagal panaudos sutartis gautą ir perduotą turtą
inventorizuoti
vadovaujantis
Inventorizacijos
taisyklių nuostatomis.

Socialinių paslaugų tarnybai

Kreipsimės į Lietuvos
Raudonojo kryţiaus draugiją
dėl lėšų atstatymo
Inventorizacijos metu
padarytos klaidos bus ištaisytos
atliekant 2014 m.
inventorizaciją

*pildo audituojamas subjektas

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

5
III ketv.

Iki 2014-07-01

Iki 2014-12-20

