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ĮŢANGA
VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro finansinį (teisėtumo) auditą, vadovaujantis
savivaldybės kontrolieriaus įsakymu1 patvirtintu 2014 metų

veiklos planu ir Kelmės rajono

savivaldybės kontrolieriaus pavedimu2, atliko savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė.
Audito tikslas – įvertinti 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir (ar) kitų ataskaitų
duomenis pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituotas subjektas – VĮŠ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras, adresas: Vytauto
Didţiojo g. 84 a, Kelmė, LT-86143 Kelmės r. sav. Identifikavimo kodas – 162775041.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo Laimutė Urbelienė, buhalterinę apskaitą tvarkė
vyr. buhalterė Vida Balabonienė.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansines ir kitas ataskaitas 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;
Auditas atliktas siekiant pakankamai uţtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų. Visiškas uţtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto,
kad mes netikrinome 100 % ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis:

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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- 1 proc. turto pagal turto vertės likučius FBA (124,457 tūkst. Lt), t.y. 1,25 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 metinių finansinių ataskaitų vertinimo
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.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito nuomonei
pareikšti.

PASTEBĖJIMAI IŠVADOS REKOMEDACIJOS
1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.1.1. Finansinė būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis straipsnis
sumaţintas 30808,79 Lt, o eilutė III.4. Gautinos sumos uţ turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
paslaugas padidinta 30808,79 Lt.
Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis III.3. Gautinos
finansavimo sumos straipsnyje nurodyta suma maţesnė 30,808 tūkst. Lt., o o eilutė
III.4. Gautinos sumos uţ turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas padidinta 30,808
tūkst. Lt

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
3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
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2.2.1.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis eilutės E.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas parodytas 1,4 tūkst. Lt maţesne suma.; eilutė V.
Transporto sąnaudos sumaţinta 0,871 tūkst. Lt suma;
Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis eilutės E. Finansinės
ir investicinės veiklos rezultatas parodytas 1,4 tūkst. Lt maţesne suma; eilutė V. Transporto
sąnaudos sumaţinta 0,871 tūkst. Lt suma.

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
Viešojo sektoriaus subjektas, sudarydamas Aiškinamąjį raštą, turi pateikti visas
pastabas, kurios yra privalomos pagal 6–ojo VSAFAS reikalavimus. Vadovaujantis 6-ojo VSAFAS
„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“4 4 punktu, aiškinamajame rašte turi būti detalizuojamos
Veiklos rezultatų, Finansinės būklės, Grynojo turto pokyčių ataskaitose nurodytos sumos tiek, kiek
reikalauja šis ir kiti VSAFAS, ar kiek to reikia teisingai suprasti finansinėse ataskaitose pateiktai
informacijai.
Aiškinamojo rašto pastabų galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių
sumos lygios nuliui. Jei ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumos, palyginti su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, reikšmingai pasikeitė, turėtų būti nurodomos tokių pasikeitimų
priežastys.
Vadovaujantis 1-ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“5 39
punkto nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektas savo apskaitos politikoje nustato savo ir (arba)
pavaldţių viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje taikytiną reikšmingumo kriterijų, atsiţvelgdamas ir
į ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio pobūdį, ir į sumos dydį. Reikšmingumo kriterijus gali būti
nustatomas kaip absoliutus arba santykinis dydis. Šio standarto 37 punkto nuostatomis, jeigu
VSAFAS nenurodyta informacija gali būti reikšminga finansinių ataskaitų informacijos
vartotojams, tokia informacija turi būti nurodoma aiškinamajame rašte.

4
5

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymas Nr. 1K-247.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1K-476.
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Įvertinus Įstaigos parengtame 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateiktą
informaciją nustatyta, kad ne visais atvejais buvo laikytasi VSAFAS reikalavimų:


Sąnaudų srityje nepaaiškinti pasikeitimai darbo uţmokesčio ir socialinio

draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos, transporto, komunalinių paslaugų sąnaudų
srityse srityje ( šio straipsnio suma, lyginant su praėjusių metų tuo pačių laikotarpiu
padidėjo sumaţėjo 12858,97 tūkst. Lt);


Neatskleisti piniginių srautų pokyčiai, nepaaiškintos prieţastys.

Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS6 39 punkto nuostatas, 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. Kiti pastebėjimai
2.1. Dėl apskaitos organizavimo
LR buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 14 p. nurodo, kad Sąskaitų planas – sąskaitų,
kuriose sukaupiama informacija, parodanti ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo
sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, sąrašas. To paties įstatymo 7 straipsnis nurodo, kad
Viešojo sektoriaus subjektams privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, kitiems pelno nesiekiantiems
ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir
Teisės aktų registre skelbia Finansų ministerija. Ūkio subjektas susidaro savo sąskaitų planą, kurį
tvirtina to ūkio subjekto vadovas.
Audito metu nustatyta, kad Įstaigos patvirtintas sąskaitų planas (kurį sudaro
sumavimo ir registravimo sąskaitos) patvirtintas, nevisiškai laikantis LR buhalterinės
apskaitos įstatymo nuostatų, t.y., Įstaigos patvirtintas sąskaitų planas neatitinka LR
finansų ministerijos patvirtinto patvirtinto privalomojo sąskaitų plano, pavyzdţiui,
Įstaigos sąskaita 223 "gautinos sumos uţ parduotas prekes, turtą, paslaugas" turi būti
226; 690 turi būti 691 ir pan. Be to, registravimo sąskaitos turi būti septyniaţenklės.
LR buhalterinės apskaitos įstatymo 9 straipsnis nurodo, kad ūkio subjekto vadovas turi
parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsiţvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir
vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, arba kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Ūkio subjekto vadovo
patvirtintoje apskaitos politikoje turi būti nurodoma ūkio subjekto apskaitai taikomi apskaitos
standartai ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę; finansinių
ataskaitų rinkinio sudėtis ir finansinėms ataskaitoms sudaryti taikomi apskaitos principai; apskaitos

6

2007-12-29 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-388 (su vėlesniais pakeitimais).
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metodai ir taisyklės, kuriais vadovaujamasi registruojant ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą,
finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir (ar) pinigų srautus.
Audito metu nustatyta, kad VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro patvirtinta
apskaitos politika nevisiškai atitinka įstatymo reikalavimus, t.y., perkeltos tam tikros nuostatos
iš VSAFAS, tačiau apskaitos politika nepritaikyta pagal įstaigos veiklos pobūdį, neaišku, kokie
buhalteriniai įrašai daromi konkrečiais atvejais, koks pasirinktas reikšmingumo kriterijus, ir
t.t.

LR buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnis nurodo, kad apskaitos dokumentai ir
apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka,
kuri turi numatyti priemones, uţtikrinančias dokumentų saugumą.

Audito metu nustatyta, kad Įstaigos vadovas nėra patvirtinęs apskaitos dokumentų
ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo7 33 straipsnio nuostatomis, VSS
ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, - uţ atitinkamos VSS grupės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje. Vadovaujantis 23-ojo
VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“8 22 punkto nuostatomis, viešojo sektoriaus
subjektas per 10 kalendorinių dienų nuo tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo dienos savo
interneto svetainėje paskelbia tarpinių ataskaitų rinkinį.
Atkreipiame dėmesį, kad Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo9 35 straipsnis nurodo,
kad uţ viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinių sudarymą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms
įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako viešojo sektoriaus subjekto vadovas.
Nesilaikant LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 str. 1 d. nuostatų, įstaiga laiku
nepaskelbė 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Taip pat nebuvo paskelbtas ir
2013 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinys.

2.2. Dėl inventorizacijos
LRV patvirtintų inventorizacijos taisyklių10 8 p. nurodo, kad turi būti inventorizuojamas
visas įmonėje esantis turtas – ir įtrauktas į buhalterinę apskaitą (nuosavybės arba patikėjimo teise
įgytas, nuomojamas, saugomas, gautas perdirbti), ir dėl kokių nors prieţasčių į ją neįtrauktas. Taip
pat inventorizuojamas kelyje (nupirktas, bet dar negautas; pirkėjams išsiųstas, bet neparduotas;
išsiųstas į filialą, bet filiale negautas) esantis turtas, įmonei nepriklausantis, bet joje esantis turtas
(pasiskolintas, išsinuomotas, gautas pagal panaudos sutartis ir kitas). Tų pačių taisyklių 9 p. nurodo,
kad Įstaigos vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako uţ inventorizacijos organizavimą ir atlikimą
laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo ţiniaraščiuose nustatytų trūkumų
išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų,
neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą.

7

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birţelio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. ţinios, 2007, Nr. 77-3046.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birţelio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 // V. ţinios, 2008, Nr. 70-2685.
9
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birţelio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. ţinios, 2007, Nr. 77-3046.
10
LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719.
8
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Inventorizacija atliekama remiantis įmonės vadovo įsakymu arba potvarkiu (toliau
vadinama – įsakymas), kuriame nurodomi inventorizacijos komisijos pirmininko ir narių vardai,
pavardės, pareigos, jai pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventorizaciją pagal įsakyme nurodytos
dienos būklę, nurodomas inventorizacijos pradţios ir uţbaigimo laikas, įpareigojama šį faktą
įforminti dokumentais. Jeigu inventorizacija atliekama šių taisyklių 5 punkte nurodytais atvejais,
įsakyme nurodyta diena, pagal kurios būklę atliekama inventorizacija, turi sutapti su 5 punkte
nurodytu atitinkamu atveju11.
Atsakingi ir materialiai atsakingi uţ inventorizuojamą turtą asmenys negali būti
inventorizacijos komisijos nariai, išskyrus tuos atvejus, kai įmonėje dirba ne daugiau kaip penki
darbuotojai ir joje dirbantys asmenys neturi reikiamos kompetencijos atlikti inventorizaciją12.
VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė nevisai tinkamai organizavo
inventorizacijos atlikimą, kadangi įsakyme dėl inventorizacijos atlikimo nenurodė inventorizacijos
pradţios ir pabaigos, nenurodė, kokiais dokumentais įforminami inventorizavimo rezultatai.
Inventorizavimo komisijos pirmininku skyrė materialiai atsakingą asmenį ,tuo paţeisdama LRV
Inventorizavimo taisyklių13 13 p. nuostatas.
Audito metu nustatyta, kad Įstaiga neturi pasitvirtinusi Inventorizavimo tvarkos, ant
įsakymo dėl inventorizacijos nėra komisijos narių parašų, todėl neaišku, ar komisija prieš atlikdama
inventorizaciją, buvo supaţindinta su inventorizacijos atlikimo eiga, kaip nurodyta Inventorizavimo
taisyklių 16 p. Vyriausiasis įstaigos buhalteris atsako uţ tai, kad atskaitomybės duomenys būtų
pagrįsti inventorizacijos duomenimis. Jis turi garantuoti, kad visi buhalteriniai įrašai būtų teisingi, o
informacija būtų teikiama tiksli.
Inventorizacijos taisyklių 67 p. nurodo, kad galutinį sprendimą dėl inventorizacijos
rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą priima įstaigos vadovas. Audito metu nustatyta, kad
inventorizavimo rezultatai nebuvo apibendrinti ir nebuvo priimtas vadovo sprendimas dėl
inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą.
VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė nevisai tinkamai organizavo
inventorizacijos atlikimą, kadangi įsakyme dėl inventorizacijos atlikimo nenurodė
inventorizacijos pradţios ir pabaigos, nenurodė, kokiais dokumentais įforminami
inventorizavimo rezultatai. Inventorizavimo komisijos pirmininku skyrė materialiai atsakingą
asmenį ,tuo paţeisdama LRV Inventorizavimo taisyklių14 13 p. nuostatas.
Inventorizavimo rezultatai nebuvo apibendrinti ir nebuvo priimtas vadovo sprendimas
dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą.

11

LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 10 p.
Ten pat, 13 p.
13
LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
14
LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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5. Išvados
1. Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis III.3.

Gautinos

finansavimo sumos straipsnyje nurodyta suma maţesnė 30,808 tūkst. Lt., o o eilutė III.4.
Gautinos sumos uţ turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas padidinta 30,808
tūkst. Lt
2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis eilutės E. Finansinės
ir investicinės veiklos rezultatas parodytas 1,4 tūkst. Lt maţesne suma; eilutė V.
Transporto sąnaudos sumaţinta 0,871 tūkst. Lt suma.
3. Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS15 39 punkto nuostatas, 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.
4. Įstaigos patvirtintas sąskaitų planas (kurį sudaro sumavimo ir registravimo sąskaitos)
patvirtintas, nevisiškai laikantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų, t.y., Įstaigos
patvirtintas sąskaitų planas neatitinka LR finansų ministerijos patvirtinto privalomojo
sąskaitų plano, pavyzdţiui, Įstaigos sąskaita 223 "gautinos sumos uţ parduotas prekes,
turtą, paslaugas" turi būti 226; 690 turi būti 691 ir pan. Be to, registravimo sąskaitos turi
būti septyniaţenklės.
5. VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro patvirtinta apskaitos politika nevisiškai
atitinka įstatymo reikalavimus, t.y., perkeltos tam tikros nuostatos iš VSAFAS, tačiau
apskaitos politika nepritaikyta pagal įstaigos veiklos pobūdį, neaišku, kokie buhalteriniai
įrašai daromi konkrečiais atvejais, koks pasirinktas reikšmingumo kriterijus, ir t.t.
6.

Įstaigos vadovas nėra patvirtinęs apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo
tvarkos.

7. Nesilaikant LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 str. 1 d. nuostatų, įstaiga
laiku nepaskelbė 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Taip pat nebuvo
paskelbtas ir 2013 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinys.
8. VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė nevisai tinkamai organizavo
inventorizacijos atlikimą, kadangi įsakyme dėl inventorizacijos atlikimo nenurodė
inventorizacijos pradţios ir pabaigos, nenurodė, kokiais dokumentais įforminami
inventorizavimo rezultatai. Inventorizavimo komisijos pirmininku skyrė materialiai
atsakingą asmenį ,tuo paţeisdama LRV Inventorizavimo taisyklių16 13 p. nuostatas.
15
16

2007-12-29 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-388 (su vėlesniais pakeitimais).
LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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9. Inventorizavimo rezultatai nebuvo apibendrinti ir nebuvo priimtas vadovo sprendimas dėl
inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą.

6. Rekomendacijos
1. Ištaisyti klaidas Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose.
2. Pasitvirtinti naują sąskaitų planą, kad jis atitiktų LR finansų ministerijos patvirtintą privalomąjį
sąskaitų planą.
3. Nustatyta tvarka papildyti Įstaigos apskaitos vadovą.
4. Pasitvirtinti Apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarką.
5. Nustatyta tvarka nuolat skelbti finansinių ataskaitų rinkinius Įstaigos internetiniame puslapyje.
6. Inventorizaciją atlikti, vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis.

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:
VĮŠ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė
Vyr. buhalterė

Laimutė Urbelienė
Vida Balabonienė
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

1
1.

Rekomendacija

2
Ištaisyti klaidas Finansinės būklės ir veiklos
rezultatų ataskaitose.
2.
Pasitvirtinti naują sąskaitų planą, kad jis atitiktų LR
finansų ministerijos patvirtintą privalomąjį sąskaitų
planą.
3.
Nustatyta tvarka papildyti Įstaigos apskaitos
vadovą.
4.
Pasitvirtinti Apskaitos dokumentų ir apskaitos
registrų saugojimo tvarką.
5.
Nustatyta tvarka nuolat skelbti finansinių ataskaitų
rinkinius Įstaigos internetiniame puslapyje.
6.
Inventorizaciją
atlikti,
vadovaujantis
Inventorizacijos taisyklėmis.
*pildo audituojamas subjektas

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

3
VŠĮ Kelmės rajono psichikos
sveikatos centrui
VŠĮ Kelmės rajono psichikos
sveikatos centrui
VŠĮ Kelmės rajono psichikos
sveikatos centrui
VŠĮ Kelmės rajono psichikos
sveikatos centrui
VŠĮ Kelmės rajono psichikos
sveikatos centrui
VŠĮ Kelmės rajono psichikos
sveikatos centrui

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

4
Bus ištaisyta
Įgyvendinta ataskaitos projekto
derinimo metu
Bus paruošta
Įgyvendinta ataskaitos projekto
derinimo metu
Bus skelbiama
Bus vykdoma

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

5
2014-06-30
2014-05-27
įsakymas Nr. 20
2014-12-31
2014-05-27
įsakymas Nr. 22
Nuolat
nuolat

