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ĮŢANGA
Kelmės krašto muziejaus 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
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 – Kelmės krašto muziejus (toliau – Įstaiga ), adresas: Dvaro g. 15,
Kelmė. Identifikavimo kodas – 288208070.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorė Danutė Ţalpienė, buhalterinę apskaitą
tvarkė vyriausiasis buhalteris Marius Pranckus.
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“.
2

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 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 – 415,7 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Ekonominės aplinkos ir investicijų (1), Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos (2), Kultūros ir
sporto (3) programas.
Daugiausia išlaidų, 65,0 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 gautų asignavimų (409,0 tūkst. Lt), t.y. 4,09 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 (4478,8 tūkst. Lt), t.y. 44,79 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
krašto muziejaus 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 turto 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, materialaus turto tikrinimas), analitinės procedūros
(tam tikrų duomenų analizė).

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

5
Finansinio audito ataskaita
3

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 415682,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 409008,18 Lt, tai sudaro 98,4 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 27,9 tūkst.Lt, iš kurių 13,1 tūkst Lt darbo uţmokesčio įsiskolinimas, 4,6 tūkst. Lt
įsiskolinimas uţ socialinio draudimo įmokas, 10,2 tūkst. Lt – uţ prekes ir paslaugas.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.1.1. Audito metu nustatyta, kad muziejus po pirminio pripaţinimo nekilnojamas
kultūros vertybes vertino ne tikrąja verte, nesilaikant 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
42 punkto. Pagal standarto 63 punktą kultūros vertybių tikroji vertė nustatoma remiantis
draudţiamąja verte, jei šios vertybės yra apdraustos ( Kelmės dvaras apdraustas 15%, P. Višinskio
muziejus neapdraustas). Neapdraustų vertybių tikroji vertė pagal 12-ojo VSAFAS 64 punktą turėjo
būti nustatoma, vadovaujantis to turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo vertinimo
duomenimis.
Muziejus, nesilaikydamas 12-ojo VSAFAS reikalavimų, po pirminio pripaţinimo
vertindamas nekilnojamąsias kultūros vertybes tikrąja verte, finansinėse ataskaitose
nurodė vertę, neatitinkančią draudţiamosios vertės ar Registrų centro skelbiamos
rinkos vertės.Todėl negalime patvirtinti, kad Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013
m. gruodţio 31 d. duomenis nurodytas nekilnojamųjų kultūros vertybių 4007100,00 Lt.
likutis yra teisingas.

3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
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2.1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-012-19 įsakymu Nr.
1K-405 „Dėl finansų ministro 2008-05-08 įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ 36 p., nekilnojamųjų kultūros
vertybių tvarkybos darbų išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos
padaromos.
Audito metu nustatyta, kad, nesilaikant minėto VSAFAS nuostatų, dalis išlaidų
finansinės būklės ataskaitoje apskaityta turto sąskaitoje „Nebaigta statyba“ ir ši sąskaita padidinta
94,3 tūkst. Lt, nes išlaidos turėjo būti pripaţintos sąnaudomis.
Finansinės būklės ataskaitoje turto sąskaita „Nebaigta statyba“ padidinta 94,3 tūkst.
Lt, todėl, kad tvarkybos darbų išlaidos turėjo būti pripaţintos sąnaudomis.
Audito metu ţodţiu buvo teikta rekomendacija ir ji buvo įvykdyta.
2.1.3. Kelmės krašto muziejus neatliko gautinų sumų inventorizacijos, neišsiuntė
suderinimo aktų

UAB „Granitoidas“ (kodas 169847340). Nesilaikoma 17 – ojo VSAFAS

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 15 ir 16 punktų nuostatų dėl pirminio finansinio
turto pripaţinimo ir įvertinimo ir 20.5 punkto, kad kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas
finansinis turtas turi būti iš naujo įvertinamas: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus
gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis turtas bei išieškotinos sumos uţ padarytą ţalą.
Muziejus nevertino trumpalaikio turto nuvertėjimo (gautinių sumų), kurios turėjo nuvertėjimo
poţymių ( Muziejaus debetinio įsiskolinimo likutis ataskaitinių metų pabaigoje 1,8 tūkst., iš jų
1283,80 Lt nuo 2012-05-28 d.negauta iš UAB „Granitoidas“. Minėta bendrovė nuo 2012-11-12
turi bankrutuojančios statusą, o nuo 2013-10-10 registruota kaip bankrutavusi).
Muziejus nesivadovavo 22-ojo VSAFAS4 45 punktu, todėl 2013 m. gruodţio 31 d.
Finansinės būklės ataskaitoje nurodė didesnę 1,3 tūkst Lt. trumpalaikio turto vertę, o
Veiklos rezultatų ataskaitoje- maţesnę nuvertėjimo sąnaudų vertę.
2.1.4. 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. Vadovaujantis 12 – ojo VSAFAS nuostatomis, 94,3 tūkst. Lt tvarkybos darbų
išlaidų turėjo būti pripaţinti sąnaudomis, todėl Veiklos rezultatų ataskaitoje B. Pagrindinės veiklos
sąnaudos straipsnis sumaţintas 94,3 tūkst Lt.
Įstaiga nesilaikė 12 – ojo VSAFAS nuostatų, nes Veiklos rezultatų ataskaitoje
sąnaudas sumaţino 94,3 tūkst. Lt.
Audito metu ţodţiu buvo teikta rekomendacija ir ji buvo įvykdyta.

4

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-04 įsakymas Nr. 1K-229 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo“.
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2.2.2. Įstaiga nevertino trumpalaikio turto nuvertėjimo (gautinių sumų), kurios turėjo
nuvertėjimo poţymių, nes UAB „Granitoidas“ nuo 2013-10-10 registruota kaip bankrutavusi, todėl
Veiklos rezultatų ataskaitoje parodė maţesnę nuvertėjimo sąnaudų vertę 1,3 tūkst. Lt.
Įstaiga nevertino trumpalaikio turto nuvertėjimo (gautinių sumų), todėl Veiklos
rezultatų ataskaitoje parodė maţesnę nuvertėjimo sąnaudų vertę 1,3 tūkst. Lt.
2.2.3. 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
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
2.5.1. Audito metu perţiūrėjus aiškinamojo rašto (2013-12-31) turinį bei sudėtį
nustatyta, kad Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS5 39 punkto nuostatų, 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.
2.5.2. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 42, 63, 64 punktuose nurodyta,
kad kilnojamosios kultūros vertybės rodomos tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis draudţiamąja
verte, o jei šios vertybės neapdraustos, vertė nustatoma remiantis verte, kuri nustatoma šiais būdais
jų prioritetų tvarka: vadovaujantis to turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo vertinimo
duomenimis, įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta; simboline vieno lito verte.
5

2007-12-29 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-388 (su vėlesniais pakeitimais).
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintomis Muziejinių
vertybių (eksponatų) vertinimo metodinėmis rekomendacijomis6, muziejus iki 2013 m. gruodţio 31
d. nustatė tik dalies eksponatų tikrąją vertę (6045 vnt.) uţ 41693,23 Lt, o likusius 17769 vnt.
eksponatus įvertino simboline vieno lito verte (šių vertybių balansinė vertė – 17769,0 Lt). Jų vertę
ketinama patikslinti iki metodinėse rekomendacijose nurodyto termino – 2020 m. gruodţio 31
dienos.
Kelmės krašto muziejus kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą tvarko nesilaikant 12 ojo VSAFAS 161 punkte nustatytų reikalavimų, t.y. muziejaus fondas apskaitoje turi būti
registruojamas atskiru turto vienetu, kai tuo tarpu muziejaus apskaitoje turto vienetu registruojami
atskiri muziejaus eksponatai.
Paţymėtina, kad 2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte nepateikta
aukščiau išdėstyta informacija pagal 12-ojo VSAFAS reikalavimus.
Įstaigos 2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte nepateikta informacija
pagal 12-ojo VSAFAS reikalavimus apie kilnojamąsias kultūros vertybes.

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 registro (2013-1231) duomenimis.

4. Dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir disponavimo
jais teisėtumo
4.1. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-26 sprendimu Nr. T-43 Ţalpių
muziejaus patalpos (unikalus numeris 5493-0015-3017), kurias Kelmės krašto muziejus valdė
patikėjimo teise, buvo perduotos Pakraţančio seniūnijai patikėjimo teise, o seniūnas įpareigotas
sudaryti patalpų panaudos sutartį su Kelmės krašto muziejumi. 2013-03-27 sudaryta panaudos
sutartis Nr. SŢ4-14, kurioje nurodyta perduodamo turto paskirtis, panaudos gavėjo pareiga savo
lėšomis apdrausti gaunamą turtą, per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo įregistruoti
sutartį Nekilnojamojo turto registre. Muziejaus administracija nevykdė sutarties 6 punkto, panaudos
sutarties neįregistravo Nekilnojamojo turto registre, gautų patalpų neapdraudė panaudos davėjo
naudai. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodţio 22 d. sprendimu
6

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-08-20 įsakymas Nr. ĮV-446 „Dėl muziejinių vertybių (eksponatų)
vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
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Nr. T-346 patvirtintos savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis tvarkos reikalavimų.
Atkreiptinas dėmesys, kad muziejaus filialo Šaukėnuose patalpos nėra teisiškai įregistruotos
ir priskirtos muziejaus veiklai.
1.Muziejaus administracija nevykdė sutarties 6 punkto, panaudos sutarties
neįregistravo Nekilnojamojo turto registre, gautų Ţalpių muziejaus patalpų neapdraudė
panaudos davėjo naudai.
2.Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpos nėra teisiškai įregistruotos ir priskirtos
muziejaus veiklai.

5. Kiti pastebėjimai bei pažanga šalinant nustatytus
trūkumus
Nuo 2010 m. sausio 1 d. pasikeitus biudţetinių įstaigų apskaitos politikai pagal
VSAFAS reikalavimus, Įstaiga neparengė ir nepatvirtino apskaitos sričių tvarkos aprašų –
nesivadovavo Finansų ministerijos parengto Pavyzdinio biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
vadovo Bendrųjų nuostatų 3 punkto7 reikalavimu. Muziejus parodoms laikinai iš kitų muziejų ir
pan. gauna muziejinius eksponatus, tačiau jie muziejuje neapskaitomi (2013 -10-3 Kelmės krašto
muziejus su Šiaulių „Aušros“ muziejumi sudarė Eksponato ilgalaikio saugojimo sutartį Nr. 62,
pagal kurią muziejus gavo pagal panaudą 17 vnt. eksponatų uţ 15933,0 Lt.). Viešojo sektoriaus
subjektų rekomenduojamame bendrajame sąskaitų plane8 nurodyta, kad nebalansinėje sąskaitoje
turi būti apskaitomas saugoti priimtas turtas, siekiant uţtikrinti patikimą jo kontrolę.
Įstaiga neparengė ir nepatvirtino apskaitos sričių tvarkos aprašų, neapskaitė saugoti
priimto turto.
Įstaiga dėl audito metu nustatytų kitų neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų buvo
informuota ţodţiu bei teikiant šią ataskaitą. Informacija apie audito eigoje

neįgyvendintos

rekomendacijos pateiktos Rekomendacijų įgyvendinimo plane (priedas).

6. Išvados
1. Muziejus, nesilaikydamas 12-ojo VSAFAS reikalavimų, po pirminio pripaţinimo vertindamas
nekilnojamąsias

kultūros vertybes

tikrąja

verte,

finansinėse ataskaitose nurodė vertę,

7

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. sausio mėn. parengtas Pavyzdinio biudţetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos vadovas.
8
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-22 įsakymu Nr. 1K-455 patvirtintas Viešojo sektoriaus subjektų
privalomasis bendrasis sąskaitų planas (2009-06-16 įsakymo Nr. 1K-190 redakcija).
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
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neatitinkančią draudţiamosios vertės ar Registrų centro skelbiamos rinkos vertės.Todėl negalime
patvirtinti, kad Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis nurodytas
nekilnojamųjų kultūros vertybių 4007100,0 Lt. likutis yra teisingas (2.1.1. dalis).
2. Finansinės būklės ataskaitoje turto sąskaita „Nebaigta statyba“ padidinta 94,3 tūkst. Lt (2.1.2.
dalis).
3. Muziejus nesivadovavo 22-ojo VSAFAS9 45 punktu, todėl 2013 m. gruodţio 31 d. Finansinės
būklės ataskaitoje nurodė didesnę 1,3 tūkst Lt. trumpalaikio turto vertę, o Veiklos rezultatų
ataskaitoje- maţesnę nuvertėjimo sąnaudų vertę (2.1.3. dalis).
4. Įstaiga nesilaikė 12 – ojo VSAFAS nuostatų, nes Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudas sumaţino
94,3 tūkst. Lt (2.2.1. dalis).
5. Įstaiga nevertino trumpalaikio turto nuvertėjimo (gautinių sumų), todėl Veiklos rezultatų
ataskaitoje parodė maţesnę nuvertėjimo sąnaudų vertę 1,3 tūkst. Lt (2.2.2. dalis).
6. Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė
taikytiną reikšmingumo kriterijų, nepateikė šios informacijos aiškinamajame rašte ir nepaaiškino
reikšmingų pokyčių lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumas su
praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumomis (2.5.1. dalis).
7. Įstaiga neparengė ir nepatvirtino apskaitos sričių tvarkos aprašų, neapskaitė saugoti priimto turto
(2.5.1. dalis).
8. Muziejaus administracija nevykdė sutarties 6 punkto, panaudos sutarties neįregistravo
Nekilnojamojo turto registre, gautų Ţalpių muziejaus patalpų neapdraudė panaudos davėjo naudai
(4.1. dalis).
9. Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpos nėra teisiškai įregistruotos ir priskirtos muziejaus veiklai
(4.1. dalis).
10. Įstaiga neparengė ir nepatvirtino apskaitos sričių tvarkos aprašų, neapskaitė saugoti priimto turto
(5. dalis).

7. Rekomendacijos
1. Finansinės būklės ataskaitoje nekilnojamųjų kultūros vertybių vertę nurodyti vadovaujantis
12 – ojo VSAFAS reikalavimais.
2. Įvertinti gautinų sumų nuvertėjimą ir duomenis pateikti Finansinės būklės ir Veiklos
rezultatų ataskaitose.
3. Įstaigos aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie kilnojamąsias kultūros vertybes
vadovaujantis 12 – ojo VSAFAS nuostatomis.
9

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-04 įsakymas Nr. 1K-229 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo“.
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
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4. Ţalpių muziejaus patalpas apdrausti ir panaudos sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre.
5. Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpas įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
6. Parengti ir nepatvirtinti apskaitos sričių tvarkos aprašus, apskaityti saugoti priimtą turtą.
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

Kontrolieriaus pavaduotoja

Birutė Barakauskienė

Susipažinau:
Kelmės krašto muziejaus direktorė
Vyr. buhalteris

Danutė Žalpienė
Marius Pranckus
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

5

1

2

3

4

1.

Finansinės būklės ataskaitoje nekilnojamųjų kultūros
vertybių vertę nurodyti vadovaujantis 12 – ojo VSAFAS
reikalavimais.

Kelmės krašto muziejui

1. Komisija sudaryta Kelmės
krašto muziejaus direktoriaus
2012-11-20 įsakymu Nr. V-18
pervertino nekilnojamąsias
kultūros vertybes, kurios buvo
įvertintos tikrąja verte
nesivadovaujant 12-ojo VSAFAS
reikalavimais ir surašė ilgalaikio
materialiojo turto vertės pokyčio
paţymą
2. 2014 m. I –o ketvirčio
finansinės būklės ataskaitoje
nekilnojamųjų kultūros vertybių
vertė bus nurodyta vadovaujantis
12-ojo VSAFAS reikalavimais.

2.

Įvertinti gautinų sumų nuvertėjimą ir duomenis pateikti
Finansinės būklės ir Veiklos rezultatų ataskaitose.

Kelmės krašto muziejui

3.

Įstaigos aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie
kilnojamąsias kultūros vertybes vadovaujantis 12 – ojo
VSAFAS nuostatomis.

Kelmės krašto muziejui

2014-06-30

1. Komisija sudaryta Kelmės
krašto muziejaus direktoriaus
2012-11-20 įsakymu Nr. V-18
įvertino gautinų sumų nuvertėjimą
ir surašė išankstinių apmokėjimų
ir gautinų sumų koregavimo
ţiniaraštį
2. Įvertinti gautinų sumų
nuvertėjimo duomenys bus
2014-06-30
pateikti 2014 m. I –o ketvirčio
Finansinės būklės ir Veiklos
rezultatų ataskaitoje
2014 metų I- o ketvirčio Kelmės 2014-06-30
krašto muziejaus finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte bus
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4.

5.

6.

Ţalpių muziejaus patalpas apdrausti ir panaudos sutartį
įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpas įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre.

Parengti ir nepatvirtinti apskaitos sričių tvarkos aprašus,

Kelmės krašto muziejui

Kelmės krašto muziejui

Kelmės krašto muziejui

pateikta informacija apie
kilnojamąsias kultūros vertybes
vadovaujantis 12-ojo VSAFAS
nuostatomis.
Šiomis nuostatomis bus
vadovaujamasi nuolat.
1. Savivaldybės turto,
perduodamo Kelmės krašto
muziejui panaudos sutarties 2013
m. kovo 27 d. Nr. SŢ4-14
įregistravimas Nekilnojamojo
turto registre.
2. Nurodymas Kelmės krašto
muziejaus viešųjų pirkimų
organizatoriui Antanui
Trumpuliui atlikti Ţalpių
muziejaus patalpų draudimo
paslaugos pirkimą
1. Kelmės krašto muziejaus
prašymas Kelmės rajono
savivaldybės tarybai dėl patalpų
, kuriose yra įsikūręs Šaukėnų
kraštotyros muziejus perdavimo
patikėjimo teise Kelmės krašto
muziejui.
2. Šaukėnų kraštotyros muziejaus
patalpų įregistravimas
Nekilnojamojo turto registre
3. Kelmės krašto muziejaus
prašymas dėl papildomų lėšų
skyrimo Šaukėnų kraštotyros
muziejaus patalpų
eksploatacinėms išlaidos.

2014-06-20

2014-07-02

2014-06-10

2014-07-02

2014-09-15

1. Vadovaujantis audito
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
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apskaityti saugoti priimtą turtą.

ţodinėmis rekomendacijomis
saugoti priimtas turtas buvo
įtrauktas į 2013 metų apskaitos
registrus.
2. Parengtas Kelmės krašto
muziejaus direktoriaus įsakymas
2014-06-15
nurodantis vyr . fondų saugotojai
teikti duomenis vyr . buhalteriui
apie laikinam saugojimui iš kitų
muziejų gaunamus eksponatus.
3. Parengti ir patvirtinti apskaitos
sričių tvarkos aprašus, apskaityti
saugoti laikinai priimtą turtą.
2014-06-30

*pildo audituojamas subjektas
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