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ĮŢANGA
Kelmės

maţojo

teatro

finansinį

(teisėtumo)

kontrolieriaus įsakymu1 patvirtintu 2014 metų

auditą,

vadovaujantis

savivaldybės

veiklos planu ir Kelmės rajono savivaldybės

2

kontrolieriaus pavedimu , atliko savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė (grupės vadovė),
kontrolieriaus pavaduotoja Birutė Barakauskienė 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 maţasis teatras (toliau – Įstaiga ), adresas: Laisvės gynėjų
a.1, Kelmė. Identifikavimo kodas – 193025454.
Audituojamu laikotarpiu Įstaigai vadovavo direktorius Algimantas Armonas, 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;
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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- 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 – 225,0 tūkst. Lt. Įstaiga vykdė
Kultūros ir sporto programą (3).
Daugiausia išlaidų, 87,9 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 (225,0 tūkst. Lt), t.y. 2,25 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 (57,9 tūkst. Lt), t.y. 0,58 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
maţojo teatro 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 ilgalaikio turto ir
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, materialaus turto tikrinimas), 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 biudţeto 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 225000,0 Lt. Tai sutampa su tarybos sprendimais ir
administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudţeto asignavimų skyrimo bei perskirstymo.
Kasinės išlaidos ir gauti asignavimai sudaro 225000,0 Lt, tai sudaro 100 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 16,9 tūkst.Lt, iš kurių didţiausios sumos yra: 10,0 tūkst Lt darbo uţmokesčio
įsiskolinimas, 3,6 tūkst. Lt įsiskolinimas uţ socialinio draudimo įmokas.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2.1. Dėl metinės inventorizacijos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birţelio 3 d. nutarimu Nr.
719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 4 p. biudţetinės įstaigos ilgalaikį materialųjį ir
nematerialųjį turtą, ţaliavas, medţiagas privalo inventorizuoti ne rečiau kaip kartą per metus ir ne
anksčiau kaip ataskaitinių metų rugsėjo 30 dieną; nebaigtos statybos darbus, skolas,
įsipareigojimus – ne rečiau kaip kartą per metus ir ne anksčiau kaip ataskaitinių metų
lapkričio 30 dieną; maisto produktus, nepanaudotus numeruotus blankus, kurie nepriskirti saugiųjų
dokumentų blankų kategorijai – ne rečiau kaip kartą per ketvirtį; grynuosius pinigus kasoje,
nepanaudotus saugiuosius dokumentų blankus – kiekvieną mėnesį. Teatras nesilaikė 4 p. nurodymų
ir inventorizaciją atliko anksčiau, t. y. birţelio 26 d. Įstaigos vadovas atsako uţ inventorizacijos
organizavimą ir atlikimą laiku.

3

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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Teatro direktoriaus įsakyme nenurodyta, kad atliekant inventorizaciją nustatyti, ar yra
poţymių, kad ilgalaikis turtas gali būti nuvertėjęs, komisijai nenurodyta, kad radus netinkamų
naudoti , sugadintų atsargų, jas įrašyti į atskirą inventorizacijos apyrašą.
Ilgalaikio turto inventorizacijos dokumentai neatitinka

galiojančių teisės aktų

reikalavimų, inventorizacija atlikta nesilaikant Vyriausybės4 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių:


Inventorizacija atlikta nesilaikant minėtų taisyklių 4 p.;



Neinventorizuoti nepanaudoti numeruoti blankai (bilietai);



Atlikus inventorizaciją nenustatyta nereikalingo, netinkamo naudoti turto, nors
2013-06-26 buvo nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio materialaus turo uţ
21024,0 Lt



Nesudarytos materialinės atsakomybės sutartys su darbuotojais, kurių darbas
susijęs susijęs su materialinių vertybių pirkimu, gabenimu, perduotų priemonių
naudotis darbe;



Gauti inventorizavimo aprašai nebuvo patikrinti su buhalterinės apskaitos
duomenimis (62 p.), nustatyta, kad į inventorizacijos aprašus neįtrauktos
administracinės patalpos uţ 19819,0 Lt.



Inventorizacijos aprašuose nebuvo inventorizacijos komisijos išvadų dėl
atliktos inventorizacijos (66 p.).



Įstaigos vadovas nepriėmė sprendimo dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į
buhalterinę apskaitą (70 p.).

Įstaigoje atliekant inventorizaciją, buvo nesilaikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu patvirtintų taisyklių nuostatų. Apskaitos duomenys nepagrįsti turto ir
įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis.
2.2. Dėl Finansinės būklės ataskaitos
2.2.1. 12 – ojo VSAFAS 11 p. apibrėţia, koks turtas pripaţįstamas ilgalaikio turto vienetu.
Vadovaujantis šio punkto nuostatomis, scenos meno priemonės (spektakliui rodyti įsigytas
nematerialus ir materialus turtas – įsigytas ar pasigamintas), kaip sudėtinės dalys, sudaro visumą ir
kartu atlieka bendras funkcijas, todėl turi būti apskaitomas kaip ilgalaikis turtas. Teatras, įsigijęs
įvairių scenos meno priemonių: scenos paklotas (677,60 Lt), avalynė (159,96 Lt), sintetinė
medţiaga (133,10 Lt), mantija (115,0 Lt), kostiumai (870,0 Lt), jų neapskaitė ilgalaikio turto
grupėje uţ 1955,66 Lt., todėl Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis
kito ilgalaikio materialaus turto vertė sumaţinta 1,9 tūkst. Lt.
Įstaiga neuţregistravo ilgalaikio turto grupėje įsigytų scenos meno priemonių uţ 1,9
4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės (2008-04-17
nutarimo Nr. 370 redakcija).
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tūkst. Lt., todėl Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis kito
ilgalaikio turto vertė sumaţinta 1,9 tūkst. Lt.
2.2.3. Įstaiga, 2013 metais įsigijusi fotoaparatą NIKON su objektyvu NIKKOR , kurių vertė
1817,0 Lt, jų nesukomplektavo, neuţregistravo ir nepriskyrė ilgalaikiam turtui, taip nesilaikydama
12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto5 nuostatų – jei keli panašių
savybių ir vienodo tarnavimo laiko ilgalaikio materialiojo turto vienetai negali funkcionuoti vieni be
kitų, jie apskaitoje privalo būti sujungiami ir registruojami kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto
vienetas, net jeigu kiekvieno jų atskirai įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra maţesnė nei
Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, tačiau jų visų bendra įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina viršija minimalią turto vertę.
Teatras nesilaikė 12-ojo VSAFAS nuostatų, nes nesukomplektavo, neuţregistravo ir
nepriskyrė ilgalaikio materialaus turto grupei fotoaparato su objektyvu, kurio vertė 1,8
tūkst. Lt
Teatro Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m. gruodţio 31 d. ilgalaikio materialaus
turto grupės vertė sumaţinta 1,8 tūkst. Lt.
Audito metu dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri buvo
įgyvendinta.
2.2.4. Išanalizavus FBA paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) nurodytus
likučius ir duomenis sulyginus su apskaitos registru Didţioji knyga, neatitikimų nenustatyta.
2.3. Dėl Veiklos rezultatų ataskaitos
2.3.1. Audito metu perţiūrėjus Veiklos rezultatų ataskaitoje (toliau – VRA) nurodytus
likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2013-12-31) reikšmingų neatitikimų teisės
aktams nenustatyta.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. Dėl aiškinamojo rašto
Audito metu perţiūrėjus aiškinamojo rašto (2013-12-31) turinį bei sudėtį nustatyta,
kad Įstaiga nesilaikė 1 – ojo VSAFAS6 39 punkto nuostatų, nes savo Apskaitos politikoje nenustatė

5

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymu Nr. 1K-174 patvirtinto 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
14 p. (su vėlesniais pakeitimais).
6
2007-12-29 LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-388 (su vėlesniais pakeitimais).
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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 apskaitos registrų (2013-1231) duomenimis.

4. DĖL SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO
VALDYMO IR DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMO
4.1. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
Kelmės maţasis teatras (toliau – Įstaiga) ataskaitoje At-6, kurią pateikė Viešųjų
pirkimų tarnybai (be datos ir numerio), nurodė, kad 2013 metais atliko 174 maţos vertės pirkimą uţ
30812,96 Lt iš jų 85 – prekėms uţ 20445,26 Lt, 89- paslaugoms uţ 10367,70 Lt.
Nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo7 19 str. 4 d., perkančioji organizacija
Viešųjų pirkimų tarnybai pateikdama visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ir
šio įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitą At-6, neteisingai
nurodė bendrą sudarytų sutarčių sumą ir pirkimų skaičių. Ataskaitoje pateikta visų gautų sąskaitų
uţ pateiktas prekes ar atliktas paslaugas bei atliktus darbus 2013 metais suma, nepriklausomai nuo
to, kada atliktas pirkimas ir sudaryta sutartis. Į 2013 metų įvykdytus pirkimus įtrauktos
M.Burzdţiaus IĮ pateiktos sąskaitos uţ kompiuterinės įrangos prieţiūrą, nors sutartis su šiuo tiekėju
sudaryta pagal pateiktus duomenis 2012 metais (6 sąskaitos uţ 480 Lt.); Meno mokyklos išrašytos
sąskaitos kompensuoti patirtas elektros ir vandens išlaidas (12 sąskaitų uţ 959,18 Lt.); UAB

7

1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
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„Lesto“ pateiktos 10 sąskaitų uţ 761,07 Lt.; UAB „Apsaugos komanda“ pateiktos 11 sąskaitų uţ
266,20 Lt.
Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės
pirkimų ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma 30812,96
Lt ir pirkimų skaičius 174.
Atliekant audito procedūras nustatyta:
1.Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 d., 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 metais
planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę. Įstaiga 2013 metų pirkimo plano nesudarė, netvirtino
ir nepaskelbė.
Įstaiga nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 d. nuostatų, nes nesudarė,
nepatvirtino ir savo tinklalapyje nepatalpino 2013 metų viešųjų pirkimų plano.
2. Įstaigos direktoriaus patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse8 ir
kituose vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir
procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo, ką
rekomenduoja 2011 m. gruodţio 30 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr.1S-204 patvirtintos ,,Viešųjų
pirkimų gairės perkančiosios organizacijos vadovui“ ir 2011 m. lapkričio 30 d. VPT direktoriaus
įsakymas Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“.
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir kituose vidaus teisės aktuose nėra
reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir
pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo (patikros lapų pildymas,
prevencinę kontrolę atliekančio asmens paskyrimas ir kt.).
3. Paţeidţiant VPĮ 9 straipsnio nuostatas, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą - tai ypač svarbu, nustatant pirkimo būdą. Pirkimo vertė turi būti
apskaičiuojama pagal Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodiką, patvirtintą
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-02-26 įsakymu9 Nr. 1S-26 (su pakeitimais).
Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ
pirkimo verčių skaičiavimą.

8

2012-02-26 vadovo įsakymas Nr. T12-20.
2008-09-04 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. IS-82 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. IS-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo
vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
9
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4. Perkančioji organizacija turi uţtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys
asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos
tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytus atvejus (VPĮ 85 str. 5 d.). Vadovaujantis Taisyklių 19 p. nuostatomis, prieš
pradėdami supaprastintą pirkimą pirkimo organizatorius turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir
konfidencialumo

pasiţadėjimą.

Pasirašyta

nešališkumo

deklaracija

ir

konfidencialumo

pasiţadėjimas pateikti nebuvo.
Įstaiga nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 5 d. ir Taisyklių 19 p. nuostatų, nes
prieš pradėdamas supaprastintą pirkimą, pirkimo organizatorius nepasirašė
nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasiţadėjimo.
5. Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 2 d., perkančioji organizacija, išskyrus šio
straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, 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, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipaţinti su šiomis taisyklėmis. Įstaiga
Taisykles pasitvirtino, tačiau, paţeisdama minėto įstatymo nuostatas, nepaskelbė jų savo
tinklalapyje. Uţ CVP IS paskelbtų Taisyklių ir jų pakeitimų turinio ar pateiktos informacijos
teisingumą, taip pat uţ Taisyklių ir jų pakeitimų turinio atitikimą VPĮ, kitų teisės aktų
reikalavimams atsako Perkančioji organizacija.
Nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 2 d. nuostatų, Įstaiga nepaskelbė patvirtintų
Supaprastinto pirkimo taisyklių savo tiklalapyje.
6. Vadovaujantis VPĮ 151 straipsnio nuostatomis, perkančioji organizacija, išskyrus
Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas uţsienyje ir Lietuvos
Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai
pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų
pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais
kalendoriniais metais sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų
pirkimų bendrosios vertės. Įstaigoje pirkimai elektroninėmis priemonėmis 2013 metai vykdyti
nebuvo.
Nesilaikant VPĮ 151 straipsnio nuostatų, Įstaiga nevykdė pirkimų elektroninėmis
priemonėmis, kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
7. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos paţeidţiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas:
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- nenurodyta perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių (pvz.:
2012-06-01 kompiuterinės įrangos aptarnavimo sutartis Nr.MS1206011 pasirašyta su Mantvydo
Burzdţiaus IĮ; 2013-06-06 sutartis Nr.56 pasirašyta su UAB „Kelmės autobusų parkas“).
- sutartys sudarytos neterminuotam laikotarpiui (pvz.:. sutartis su UAB „Apsaugos
komanda“; UAB „LESTO“, AB TEO LT). Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams,
terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė10.
Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos nesivadovaujant VPĮ 18 straipsnio
nuostatomis: nenurodyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, –
tikslūs jų kiekių; sutarties galiojimo laikas.
4.2. Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.
Įstaigoje 2013 m. atlikti tik maţos vertės pirkimai. Atliekant naftos produktų pirkimo procedūrų
vertinimą nustatyta, kad:
- Nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasiţadėjimas nepasirašyti (VPĮ 2 str. 16 ir 17 d.).
- Pirkimo vertė, kaip tai numatyta VPĮ 9 str., nustatyta nebuvo. Paraiška pildoma nebuvo.
- Pasirinktas pirkimo būdas - apklausa ţodţiu. Atsiţvelgiant į numatomos sudaryti sutarties vertę,
kuri yra 38 000t Lt, pasirinktas klaidingas pirkimo būdas. Taisyklių 175 p. nuostatos numato, kad
ţodţiu su tiekėju bendraujama, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt
- Pirkimo dokumentai rengiami nebuvo kaip numatyta Taisyklių 29 p.
-2013-06-26 sutartis Nr.56 sudaryta raštu. Paţeistos Taisyklių 83.2, 83.3 p. nuostatos: nėra perkamų
prekių kiekių, sutarties kainos.
- Pirkimų ţurnalas nepildomas.Vadovaujantis VPĮ 85 straipsnio 4 p., perkančioji organizacija turi
turėti dokumentus, pagrindţiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams.
Įstaigoje naftos produktai nupirkti nesilaikant VPĮ ir Taisyklių nuostatų, nes
nepasirašyta nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasiţadėjimas, pasirinktas
neteisingas pirkimo būdas, pasirašytoje sutartyje nėra perkamų prekių kiekių,
sutarties kainos. Įstaiga neturi dokumentų pagrindţiančių jos priimtų sprendimų
atitiktį šio įstatymo reikalavimams.
4.3.Dėl maisto produktų nurašymo
Atkreipiame dėmesį, kad maisto produktai nurašomi formaliai nurodant nurašymo
pagrindą - “sunaudota įstaigos veikloje”, kurių naudojimas nėra sietinas su vykdoma veikla. BĮ
Kelmės maţasis teatras biudţeto asignavimus panaudojo maisto produktams įsigyti – 3,9 tūkst. Lt,

10

2006-05-05 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr.432 “Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3
metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais
pasikeitimais).
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todėl teatras nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo
ir vykdymo taisyklių11 , nes biudţeto asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį.
Kelmės maţasis teatras nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu
Nr. 543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių 47 punkto, kuriame nurodyta biudţeto asignavimus
naudoti pagal paskirtį, nes 3,9 tūkst. Lt panaudojo maisto produktams įsigyti.

5. KITI PASTEBĖJIMAI BEI PAŢANGA ŠALINANT
NUSTATYTUS TRŪKUMUS
5.1. Dėl scenos meno priemonių apskaitos
Audito metu nustatyta, kad teatras neturi individualaus scenos meno priemonių
įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos aprašo, kuriame išsamiai ir aiškiai būtų išvardintos
spektaklio scenos meno priemonės, kaip sudėtinės dalys, kurie įtraukiami į spektaklio gamybos
savikainą. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakyme 2010-11-12 Nr. ĮV-591 patvirtintą
scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarką pries sukuriant spektaklį, turi būti
sudaromai įsigyjamų scenos meno priemonių išlaidų sąmatą, o scenos meno priemonės, kaip
sudėtinės dalys, sudarančios spektaklio visumą ir atliekančios bendras funkcijas, apskaitomos kaip
ilgalaikis turtas.
Įstaigoje nėra patvirtintos scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo
tvarkos.
5.2. Įstaiga audito metu ţodţiu ir raštu12 buvo informuota apie nustatytus neatitikimus ir
teiktos rekomendacijos. Įstaiga 2014-04-30 rašte Nr. T1-21 pateikė informaciją apie rekomendacijų
įgyvendinimą:
1. 2014 metų inventorizacija bus atliekama vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis.
Sudarytos materialinės atsakomybės sutartys su darbuotojais, kurių darbas susijęs su
materialinių vertybių saugojimu, pirkimu, gabenimu, naudojimu.
2. 2013 metais įsigytas fotoaparatas NIKKON su objektyvu, surašius buhalterinę paţymą,
pergrupuotas į ilgalaikio turto sąskaitą.
3. Sudaryta Turto vertinimo komisija, nuvertino 800,0 Lt gautiną sumą iš VŠĮ „Sportas
visiems – Šiaulių regionas 2012“, uţ parodytą spektaklį „Ţaldokynė“.
Informacija

apie tikrinimo eigoje

neįgyvendintas

rekomendacijas

pateiktos

Rekomendacijų įgyvendinimo plane (priedas).
11

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (2004-06-15 nutarimo Nr. 751
redakcija), 47 p.
12
2014-02-18 raštas Nr. SK-27 “Dėl audito metu nustatytų dalykų”.
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6. Išvados
1. Įstaigoje atliekant inventorizaciją, buvo nesilaikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtintų

taisyklių

nuostatų.

Apskaitos

duomenys

nepagrįsti

turto

ir

įsipareigojimų

inventorizavimo duomenimis (2.1. dalis)
2. Įstaiga neuţregistravo ilgalaikio turto grupėje įsigytų scenos meno priemonių uţ 1,9 tūkst. Lt.,
todėl Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis kito ilgalaikio turto vertė
sumaţinta 1,9 tūkst. Lt (2.2.1. dalis).
3. 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 (2.6. dalis).
4. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų
ataskaitoje At-6 neteisingai nurodyta bendra sudarytų sutarčių suma 30812,96 Lt ir pirkimų skaičius
174 (4.1. dalis).
5. Įstaiga nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 d. nuostatų, nes nesudarė, nepatvirtino
ir savo tinklalapyje nepatalpino 2013 metų viešųjų pirkimų plano (4.1. dalis).
6. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir kituose vidaus teisės aktuose nėra reglamentuota
viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo sutarčių
vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo (patikros lapų pildymas, prevencinę kontrolę atliekančio
asmens paskyrimas ir kt.) (4.1. dalis).
7. Nesilaikant VPĮ 9 straipsnio nuostatų, Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens uţ pirkimo verčių
skaičiavimą (4.1. dalis).
8. Įstaiga nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 5 d. ir Taisyklių 19 p. nuostatų, nes prieš
pradėdamas supaprastintą pirkimą, pirkimo organizatorius nepasirašė nešališkumo deklaracijos ir
konfidencialumo pasiţadėjimo (4.1. dalis).
9. Nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 2 d. nuostatų, Įstaiga nepaskelbė patvirtintų Supaprastinto pirkimo
taisyklių savo tiklalapyje (4.1. dalis).
10. Nesilaikant VPĮ 151 straipsnio nuostatų, Įstaiga nevykdė pirkimų elektroninėmis priemonėmis,
kurios turėtų sudaryti ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų
bendrosios vertės (4.1. dalis).
11. Prekių bei paslaugų pirkimo sutartys pasirašytos nesivadovaujant VPĮ 18 straipsnio
nuostatomis: nenurodyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekių;
sutarties galiojimo laikas (4.1. dalis).
12. Įstaigoje naftos produktai nupirkti nesilaikant VPĮ ir Taisyklių nuostatų, nes nepasirašyta
nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasiţadėjimas, pasirinktas neteisingas pirkimo būdas,
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pasirašytoje sutartyje nėra perkamų prekių kiekių, sutarties kainos. Įstaiga neturi dokumentų
pagrindţiančių jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams (4.2. dalis).
14. Kelmės maţasis teatras nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu Nr. 543
patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių 47 punkto, kuriame nurodyta biudţeto asignavimus naudoti pagal paskirtį, nes 3,9 tūkst. Lt
panaudojo maisto produktams įsigyti (4.3. dalis).
16. Įstaigoje nėra patvirtintos scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos (5.1.
dalis).

7. Rekomendacijos
1. Inventorizaciją atlikti vadovaujantis patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
2. Patvirtinti tvarką, kurioje būtų numatyta, kas sudaro spektaklių pasigaminimo savikainą, jų
registravimą apskaitoje. Uţregistruoti ilgalaikio turto grupėje įsigytų scenos meno priemonių uţ 1,9
tūkst. Lt.
3. Patvirtinti scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarką.
4. Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.
5. 2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
6. Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių skaičiavimą.
7. Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles paskelbti savo tiklalapyje.
8. Uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
9. Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, kuriame numatytos procedūros
uţtikrintų tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą pirkimo procesą: poreikių formavimą,
pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą,
vykdymą, jos rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
10. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, prekių bei paslaugų pirkimo sutartis pasirašyti
vadovaujantis VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
11. Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu)
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
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12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų
Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių
47 punktu, biudţeto asignavimus naudoti pagal paskirtį.
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

Specialistė

Aušrelė Krugliakovienė

Susipažinau:
Kelmės mažojo teatro vadovas
Finansininkas

Algimantas Armonas
Marius Pranckus
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Priedas
Rekomen
dacijos
eilės
numeris

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

1
1.

2
Patvirtinti tvarką, kurioje būtų numatyta, kas sudaro
spektaklių pasigaminimo savikainą, jų registravimą
apskaitoje. Uţregistruoti ilgalaikio turto grupėje
įsigytų scenos meno priemonių uţ 1,9 tūkst. Lt.

3
Kelmės maţasis teatras

2.

Patvirtinti scenos meno priemonių
apskaitos ir nurašymo tvarką.

įsigijimo,

Kelmės maţasis teatras

3.

Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus maţos vertės pirkimus.

Kelmės maţasis teatras

4.

2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir
paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
Paskirti atsakingą asmenį uţ pirkimo verčių
skaičiavimą.
Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles
paskelbti savo tiklalapyje.
Uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne
maţiau
kaip
50
procentų
perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

Kelmės maţasis teatras

Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos

Kelmės maţasis teatras

5.
6.
7.

8.

Kelmės maţasis teatras
Kelmės maţasis teatras
Kelmės maţasis teatras

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

4

5

Patvirtinti tvarką, kurioje būtų
numatytą kas sudaro spektaklių
pasigaminimo
savikainą,
jų
registravimą
apskaitoje.
Parašomos buhalterinės paţymos
ir į balansą įtraukiamos scenos
meno priemonės kaip ilgalaikis
turtas.
Patvirtinti scenos meno priemonių
įsigyjimo, apskaitos ir nurašymo
tvraką.
Patikslinti VP tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013
kalendorinius
metus
atliktus
maţos vertės pirkimus.
Paskelbti 2014 m. pirkimo planą
mūsų tinklalapyje.

Iki 2014 m.
birţelio 30 d.

Paskirti asmenį uţ pirkimo verčių
skaičiavimą.
Paskelbti supaprastinto pirkimo
taisykles savo tinklalapyje.
Uţtikrinti, kad prekių, paslaugų ir
darbų viešieji pirkimai, atliekami
CVP
informacinės
sistemos
priemonėmis, sudarytų ne maţiau
kaip
50%
perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų
bendrosios vertės.
Patvirtinti
VP
organizavimo

Iki 2014 m.
rugsėjo 1 d.
Iki 2014 m.
birţelio 30 d.
nuolat

Iki 2014 m.
birţelio 30 d.
Iki 2014 m.
birţelio 30 d.

Iki 2014 m.
birţelio 30 d.

Iki 2014 m.
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9.

aprašą, kuriame numatytos procedūros uţtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems,
pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą,
vykdymą, jos rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis pasirašyti vadovaujantis
VPĮ 18 straipsnio nuostatas.

Kelmės maţasis teatras

10.

Kiekvienam pirkimui (išskyrus maţos vertės
pirkimą atliekamą apklausos ţodţiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.

Kelmės maţasis teatras

11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001 m.
geguţės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių
biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 47 punktu,
biudţeto asignavimus naudoti pagal paskirtį.

Kelmės maţasis teatras

tvarkos
aprašą,
uţtikrinti
vykdymą, įvertinimą ir kontrolę.

gruodţio 31 d.

Atlikus VP procedūras prekių bei
paslaugų
pirkimo
sutartis,
pasirašyti vadovaujantis VPĮ 18
straipsnio nuostatas.
Kiekvienam pirkimui (išskyrus
maţos vertės pirkimą atliekamą
apklausos ţodţiu būdu ) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi
pirkimo dokumentai.
Nuo šiol vadovautis LR 2001 m.
05-14
nutarimu
Nr.
543
patvirtintų LR valstybės biudţeto
ir
savivaldybių
biudţetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių 47
punktu, biudţeto asignavimus
naudoti pagal paskirtį.

Iki 2014 m.
gruodţio 31 d.

nuolat

Nuo 2014 m.
birţelio 1 d. –
nuolat.

*pildo audituojamas subjektas

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

