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ĮŢANGA
Kelmės

rajono

Kelmės

„Kraţantės“

progimnazijos

finansinį

(teisėtumo)

auditą,

vadovaujantis savivaldybės kontrolieriaus įsakymu1 patvirtintu 2014 metų veiklos planu ir Kelmės
rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu2, atliko savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė
(grupės vadovė) ir specialistė Aušrelė Krugliakovienė.
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 – Kelmės „Kraţantės“ progimnazija (toliau – Įstaiga ), adresas: LT86140 Vytauto Didţiojo g. 110, Kelmės r. sav. Identifikavimo kodas – 190091812.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorius Stasys Jokubauskas, buhalterinę
apskaitą tvarkė vyriausioji buhalterė Justina Alijošienė.
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;
- Pinigų srautų ataskaita 2013 m. pagal gruodţio 31d. duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaitą pagal 2013 m. gruodţio 31d. duomenis;
- 2013 metų aiškinamasis raštas.
1

Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-11-18 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014
metų veiklos plano“.
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Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013-09-10 pavedimas Nr. TK2-8
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2. Biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
- Biudţeto

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

- Biudţeto

sąmatų vykdymo ataskaitų 2012 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 - 2462,4 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Socialinių paslaugų programą (4) ir Švietimo veiklos programą (6).
Daugiausia išlaidų, 81,2 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 (2459,8 tūkst. Lt), t.y. 24,6 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 (2259,6 tūkst. Lt), t.y. 22,6 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 Kelmės
„Kraţantės“ progimnazijos 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 viešųjų
pirkimų 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).
Šis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3 ir mūsų sukaupta audito patirtimi.

3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

5
Finansinio audito ataskaita

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 2462402,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 2459840,29 Lt, tai sudaro 99,9 proc.
asignavimų plano. Kasinės išlaidos pagal išlaidų straipsnius sutampa su gautais asignavimais bei
atitinka ekonominę asignavimų paskirtį pagal ekonominę klasifikacija. Mokėtinos sumos 2013 m.
gruodţio 31d. sudaro 166,3 tūkst.Lt, iš kurių 64,5 tūkst Lt darbo uţmokesčio įsiskolinimas, 29,8
tūkst. Lt įsiskolinimas uţ socialinio draudimo įmokas, 39,0 tūkst. Lt – uţ komunalines paslaugas,
31,5 tūkst. Lt – socialinė parama pinigais.

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. Audito metu perţiūrėjus Veiklos rezultatų ataskaitoje (toliau – VRA) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės
aktams nenustatyta.
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
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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 nustatyta,
kad Įstaiga paţeidė 1 – ojo VSAFAS4 39 punkto nuostatas, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė
taikytino reikšmingumo kriterijaus, kuris gali būti nustatomas kaip absoliutus arba santykinis dydis,
nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte ir nepaaiškino reikšmingų pokyčių lyginant
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumomis.
Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus, nepateikė šios informacijos aiškinamajame
rašte ir nepaaiškino reikšmingų pokyčių lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių
sumomis.

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 Didţiosios knygos ir FBA
(2013-12-31) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.
Kelmės „Kraţantės „ progimnazija (toliau – Įstaiga) 2013 m. atliko 131 pirkimą uţ
110716,28 litus, iš jų: prekės – 98124,42 Lt, paslaugos – 12591,86 Lt. (ataskaitos At-6 duomenys).
Atliekant audito procedūras nustatyta:
1.Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

7 straipsnio 1 punktu, perkančioji

organizacija tvirtina planuojamų atlikti einamaisiais biudţetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir
kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi – nedelsdama
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, skelbia tais

4

2007-12-29 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-388 (su vėlesniais pakeitimais).
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metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę. Įstaigos tinklalapyje 2013 metų viešųjų
pirkimų planas nepatalpintas.
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 punkto nuostatų, Įstaiga savo
tinklalapyje nepatalpino 2013 metų viešųjų pirkimų plano.
2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

85 straipsnio 2 punktu, Perkančioji

organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra. Jūsų tinklalapyje
patvirtintos ir galiojančios Supaprastintų pirkimo taisyklės nepatalpintos.
Nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 punktu, Įstaiga savo
tinklalapyje nepatalpino supaprastinto pirkimo taisykles.

5. Kiti pastebėjimai bei pažanga šalinant nustatytus
trūkumus
Įstaiga audito metu raštu5 buvo informuota apie nustatytus neatitikimus ir teiktos
rekomendacijos. Rašte pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

6. Išvados
Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje
nenustatė taikytino reikšmingumo kriterijaus, nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte ir
nepaaiškino reikšmingų pokyčių lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių
sumas su praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumomis.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Specialistė

Aušrelė Krugliakovienė

Susipažinau:
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorius

Stasys Jokubauskas

Vyr. buhalterė
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Justina Alijošienė

2014-02-18 raštas Nr. SK-26 “Dėl audito metu nustatytų dalykų”.
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