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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planu1 ir vykdant savivaldybės kontrolieriaus
2013-10-11 pavedimą Nr. K1-7. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
pavaduotoja Gražina Augustinienė (grupės vadovė) ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2013 metų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas - Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“, adresas: Saulėtekio takas
8A, Palanga, identifikavimo kodas – 190275285.
Lopšelio-darželio „Pasaka“ veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros,
taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdymas kodas 85.10.10 bei kita švietimo veiklos rūšis – priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
Audituojamu laikotarpiu lopšeliui-darželiui „Pasaka“ vadovavo direktorė Dainora
Šeižienė, vyriausiąja buhaltere dirbo Danutė Kleinienė.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, valstybės ir savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams pareiškiama audito išvadoje.
Ataskaita teikiama Palangos lopšeliui-darželiui „Pasaka“ bei jos kopijos

Savivaldybės

administracijai, Palangos miesto merui ir Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės
komitetui.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl 2013
metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių.
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Savivaldybės kontrolieriaus 2013-10-10 įsakymas Nr. K1-5.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2013 metų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
1. Finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su priedais (12-ojo VSAFAS 1
priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 13ojo VSAFAS 1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį“, 8-ojo VSAFAS 1 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 10ojo VSAFAS 2 priedas „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ ir 3 priedas „Kitos veiklos pajamos ir
sąnaudos“, 6-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ ir 6ojo VSAFAS 6 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 17-ojo VSAFAS 7 priedas
„Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, 17-ojo VSAFAS 8 priedas „Informacija
apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 17-ojo VSAFAS 12 priedas „Informacija apie kai kurias
trumpalaikes mokėtinas sumas“, 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Informacijos apie finansavimo sumas
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ ir 5 priedas „Finansavimo
sumų likučiai“, 25-ojo VSAFAS priedas „Informacija pagal veiklos segmentus“).
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir
kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2: 11
ataskaitų pagal programos atskiras priemones ir finansavimo šaltinius);
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4);
- Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2013 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.
Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“ 2013 metais vykdė Švietimo programos (Nr. 09) 4
priemones: „Mokinių maitinimo organizavimas“ (kodas 1.1.1.6), „Švietimo įstaigų ūkinio ir kito
inventoriaus atnaujinimas“ (kodas 1.1.2.4), „Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas“
(kodas 1.1.2.8), „Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas“ (kodas 4.2.1.3).
2013 metais lopšelio-darželio „Pasaka“ veikla buvo finansuojama iš 4 finansavimo šaltinių:
valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir paramos. Be to
įstaiga gauna pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą.
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Programos įgyvendinimui iš viso patvirtinta 1297,6 tūkst. Lt asignavimų, iš jų – 723,1
tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 6,2 tūkst. Lt turtui įsigyti. Faktiškai panaudota 1283,1 tūkst. Lt
asignavimų, iš jų 725,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 6,2 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 2013 metų pradžioje buvo 648,8 tūkst. Lt, pabaigoje –
671,3 tūkst. Lt.
Finansinis Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2 ir Tarptautinių audito
standartų (TAS) reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, kad biudžeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir
disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės
apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei
sudarytų sandorių.
Audito metu siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:
- išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir
reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;
- tvarkų aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra ir nuoseklios peržiūros
testai (kontrolės aplinkos tyrimas);
- ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros).
Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio, nes dėl mažo
apskaitos darbuotojų skaičiaus tinkamas pareigų atskyrimas yra neįmanomas (ribotas). Audito
įrodymai gauti atlikus didelės apimties savarankiškas audito procedūras. Taip pat buvo vertinama,
kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų.
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, buvo atliktos svarbiausių sričių (ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų bei
pagrindinės veiklos pajamų) audito procedūros – ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių
detalios ir analitinės procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai
reprezentavo visumą. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis
ir pasekmes.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.

2

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Dėl metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų
Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ parengtame biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje
duomenys yra neteisingi ir neparodo tikros įstaigos finansinės būklės, nes:
1.1. Dėl neteisingai vedamos įstaigos kasinių išlaidų apskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitose (Forma Nr. 2) panaudoti asignavimai darbo
užmokesčiui (2.1.1.1.1.1.) padidinti 2,1 tūkst. Lt (vietoje 723,5 tūkst. Lt nurodyta 725,6 tūkst. Lt),
o socialiniam draudimui (2.1.2.1.1.1.) - sumažinti asignavimai 7,5 tūkst. Lt (vietoje 221,8 tūkst. Lt
nurodyta 214,3 tūkst. Lt).
1.2. Nesilaikant Biudžeto sandaros įstatymo3 5 ir 7 straipsnių reikalavimų, įstaiga viršijo
Tarybos4 patvirtintus ir programos sąmatose suplanuotus asignavimus: darbo užmokesčio - 0,4
tūkst. Lt ir socialinio draudimo įmokų - 7,5 tūkst. Lt, o minėtoms išlaidoms dengti panaudojo kitų
išlaidų straipsniams suplanuotus asignavimus.
1.3. Nesilaikant Valstybės ir savivaldybės biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos5
lopšelis-darželis „Pasaka“ 7,6 tūkst. Lt panaudotų įvairių prekių bei žaislų įsigijimui, neteisingai
suplanavo, ir išlaidas apskaitė spaudinių (2.2.1.1.1.8.), o ne kitų prekių (2.2.1.1.1.10.) išlaidų
straipsnyje. Pagal išlaidų klasifikaciją spaudinių straipsnis apima tik knygų, periodinių leidinių ir
kitų spaudinių įsigijimo išlaidas.
1.4. Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 4)
duomenys apie gautinas sumas yra neteisingi, nes:
- nenurodytas finansinės būklės ataskaitoje užregistruotas tėvų įsiskolinimas už suteiktas
paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: 8,5 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir 10,4
tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Pagal Finansų ministerijos išaiškinimą6 mokėtinos ir
gautinos sumos, susidariusios pagal programas, finansuojamas iš pajamų įmokų, rengiant ataskaitą
rodomos prie mokėtinų ar gautinų sumų iš biudžeto lėšų;
- neįtraukta į ataskaitą 5,6 tūkst. Lt permokėtų sumų, iš jų: 2,7 tūkst. Lt Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai ir 2,9 tūkst. Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Lopšelis-darželis „Pasaka“ nesivadovavo Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės ir
savivaldybės biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, nes:
- viršijo programos sąmatose suplanuotus asignavimus: darbo užmokesčio - 0,4 tūkst. Lt ir
socialinio draudimo įmokų - 7,5 tūkst. Lt;
- 7,6 tūkst. Lt biudžeto asignavimų panaudojo kitų prekių įsigijimui, o išlaidas priskyrė ir
ataskaitoje nurodė spaudinių straipsnyje;
- dėl netinkamos patirtų išlaidų apskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013-12-31
ataskaitoje (Forma Nr.2) panaudoti asignavimai darbo užmokesčiui padidinti 2,1 tūkst. Lt ir
7,5 tūkst. Lt sumažinti asignavimai socialiniam draudimui.
3

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T2-53 (su vėlesniais pakeitimais)
5
Patvirtinta finansų ministro 2003-07-03 įsakymu Nr. 1K-184 (finansų ministro 2012-06-07 įsakymo Nr. 1K-218
redakcija).
6
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011-07-25 raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905) „Dėl 2011 metų
ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“.
4
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Lopšelio-darželio „Pasaka“ mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje nenurodytos gautinos
sumos:
- tėvų skolos už suteiktas paslaugas: 8,5 tūkst. Lt metų pradžiai ir 10,4 tūkst. Lt metų
pabaigai;
- 5,6 tūkst. Lt permokėta suma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir
Valstybinei mokesčių inspekcijai.
2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
Audito metu įvertinus finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, nustatytos buhalterinės
klaidos ir neatitikimai, turėję įtakos metinės finansinės atskaitomybės sudarymo teisingumui:
2.1. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys
registruojami apskaitos registruose, o finansinės ataskaitos sudaromos remiantis jų sąskaitų
duomenimis, todėl apskaitos ir finansinių ataskaitų duomenys turėtų sutapti.
Lopšelio-darželio „Pasaka“ parengtoje Finansinės būklės ataskaitoje praėjusio ataskaitinio
laikotarpio likučiai - per vienerius metus gautinų sumų, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir
grynojo turto - nesutampa su buhalterinės apskaitos registro Didžiosios knygos duomenimis.
Todėl mes negalime patvirtinti, kad ataskaitoje informacija apie praėjusio ataskaitinio laikotarpio
likučius: atsargas, gautinas sumas, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį perviršį ar deficitą
yra pateikta tikra ir teisinga.
2.2. Pagal 3-iąjį VSAFAS pajamos uždirbtos vykdant ne pagrindinę veiklą yra
priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Lopšelis-darželis „Pasaka“ 2,7 tūkst. Lt pajamas, gautas už
praėjusį ataskaitinį laikotarpį iš negyvenamųjų patalpų nuomos, kuri nėra pagrindinė įstaigos
veikla, neteisingai priskyrė ir Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodė kaip pagrindinės veiklos kitas
pajamas, o ne kaip kitos veiklos pajamas.
2.3. Veiklos rezultatų ataskaitoje informacija apie ataskaitinio laikotarpio pagrindinės
veiklos sąnaudas pateikta neteisinga, nes:
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidintos 1,2 tūkst. Lt dėl
netinkamai apskaitomų išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sumažintos 1,3 tūkst. Lt dėl
neužregistruoto apskaitoje ir nenurašyto į sąnaudas maisto produktų likučio, buvusio ataskaitinių
metų pradžioje, nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo ir 8-ojo VSAFAS „Atsargos“
reikalavimų;
- dėl netinkamai sugrupuotų veiklos sąnaudų, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
padidintos 2,3 tūkst. Lt, nes į šį straipsnį neteisingai įtrauktos 2,0 tūkst. Lt skalbimo paslaugų ir
0,3 tūkst. Lt spaudinių nurašymo sąnaudos, nesilaikant 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimų.
Šios išlaidos turėjo būti nurodytos kitų paslaugų ir sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos
straipsnių sąnaudose.
2.4. 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti finansavimo sumų, finansavimo
pajamų registravimo apskaitoje, suskirstymo pagal šaltinius ir pateikimo finansinėse ataskaitose
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reikalavimai. Įstaiga, gavusi iš Klaipėdos teritorinės darbo biržos 2,3 tūkst. Lt, apskaitoje nurodė
neteisingą lėšų šaltinį ir dėl to Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų buvo padidintos 2,3 tūkst. Lt ir šia suma
buvo sumažintos finansavimo pajamos gautos iš valstybės biudžeto. Analogiškai neteisinga
informacija pateikta ir aiškinamojo rašto 20-ojo VSAFAS 4 priede.
Finansinėse ataskaitose nurodyti duomenys už praėjusį ataskaitinį laikotarpį nesutampa su
apskaitos registru - Didžiąja knyga, todėl negalime patvirtinti, kad ataskaitų rinkinyje pateikta
informacija yra tikra ir teisinga.
Veiklos rezultatų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti neteisingai:
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidintos 1,2 tūkst. Lt dėl
netinkamai apskaitomų išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sumažintos 1,3 tūkst. Lt dėl
neužregistruoto apskaitoje ir nenurašyto į sąnaudas maisto produktų likučio, buvusio
ataskaitinių metų pradžioje.
- dėl nustatytų sąnaudų grupavimo klaidų komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
padidintos 2,3 tūkst. Lt ir šia suma sumažintos kitų paslaugų ir sunaudotų ir parduotų atsargų
savikainos sąnaudos;
- finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos padidintos 2,3 tūkst. Lt, neteisingai
užregistravus apskaitoje valstybės biudžeto finansavimo sumas gautas iš Darbo biržos.
Analogiškai neteisinga informacija pateikta ir aiškinamojo rašto 20-ojo VSAFAS 4 priede.
3. Dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Audito metu nustatyti kokybiškai reikšmingi pažeidimai, susiję su lėšų valdymu ir
naudojimu.
3.1. Pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos7 (toliau vadinama Savivaldybės taryba)
patvirtintą užmokesčio už vaiko išlaikymą mokyklose mokėjimo tvarką mokestis už vaikų
išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose yra sumažinamas, kai vaiką augina vieniša motina. Patikrinus
dokumentus, pagrindžiančius šios lengvatos suteikimą, nustatyta, kad kai kurios motinos vietoj
vienišos motinos pažymos yra pateikusios pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Ši pažyma
nepagrindžia vienišos motinos statuso, todėl manome, kad direktorė tokiais atvejais nepagrįstai
skyrė lengvatas, nesilaikant nurodyto Savivaldybės tarybos sprendimo.
3.2. Minėtu sprendimu Savivaldybės taryba nuo 2013 metų sausio 1 dienos nustatė vieno
vaiko maitinimo pinigines normas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams.
Lopšelis-darželis „Pasaka“, teikdamas maitinimo paslaugas vaikams, nesilaikė nustatytų vieno
vaiko maitinimo piniginių normų, nes ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų
maitinimui faktiškai sunaudojo ir nurašė į sąnaudas maisto produktų 662,40 Lt mažiau palyginus
su sumine maitinimo norma, apskaičiuota pagal Savivaldybės tarybos nustatytas kainas už
kiekvieną vaiko lankytą dieną.
3.3. Biudžeto sandaros įstatymas asignavimų valdytojus įpareigoja naudoti biudžeto lėšas
pagal paskirtį, o nepanaudotas lėšas - grąžinti į savivaldybės biudžetą. Audito metu nustatyta, kad
lopšelio-darželio „Pasaka“ apskaitos registruose užregistruota
7

ir Finansinės būklės ataskaitoje

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimas Nr. T2-322 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą
Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“.

9
nurodyta gautina suma 5,6 tūkst. Lt. Pagal įstaigos pateiktus likučių suderinimo aktus, nustatyta,
kad lopšelis-darželis „Pasaka“ avansu sumokėjo mokesčius: 2,7 tūkst. Lt Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai ir 2,9 tūkst. Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nesilaikant Biudžeto
sandaros įstatymo nuostatų, įstaiga negrąžino į biudžetą nepanaudotus asignavimus programai
vykdyti ir juos panaudojo sekančių metų išlaidoms dengti (avansiniam mokėjimui). Pažymėtina,
kad įstaiga planuodama išlaidas avansinio mokėjimo suma nesumažino 2014 metams planuotus
asignavimus.
3.4. Pagal įstaigos pateiktus darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius ir lopšelio-darželio
„Pasaka“ banko sąskaitų išrašus nustatėme, kad įstaigos vyriausioji buhalterė D. K. į savo
asmeninę sąskaitą persivesdavo darbo užmokestį didesnį nei buvo priskaičiuota išmokėti suma už
atitinkamą mėnesį. Tokiu būdu per 2013 metus buhalterė neteisėtai išsimokėjo 10021 Lt daugiau
atlyginimo darbuotojų ir savivaldybės biudžeto sąskaita. Nustačius lėšų skirtų darbo užmokesčiui
naudojimo pažeidimus, nuspręsta audito apimtį praplėsti ir audito procedūras šioje srityje atlikti
nuo 2011 metų birželio mėnesio (buhalterės darbo pradžia šioje įstaigoje). Nustatyta, kad per
laikotarpį nuo 2012 metų liepos mėnesio iki 2014 metų balandžio mėnesio buhalterė neteisėtai į
savo asmeninę sąskaita persivedė 12215,76 Lt daugiau, iš jų 5543,02 Lt iš darbuotojų priskaičiuoto
darbo užmokesčio ir 6672,74 Lt iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Lopšelis-darželis „Pasaka“ nesivadovavo Savivaldybės tarybos patvirtinta užmokesčio už
vaiko išlaikymą mokyklose mokėjimo tvarka, nes:
- skyrė lengvatas vienišoms motinoms, nepateikus reikalingų dokumentų, pagrindžiančių
šios lengvatos suteikimą;
- ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų maitinimui faktiškai sunaudojo ir
nurašė į sąnaudas maisto produktų 662,40 Lt mažiau palyginus su sumine maitinimo norma.
Nesilaikant Biudžeto sandaros įstatymo, įstaiga negrąžino į biudžetą 5,6 tūkst. Lt
nepanaudotų asignavimų, nes juos panaudojo mokesčių avansiniam mokėjimui.
Įstaigos darbuotojų ir savivaldybės biudžeto sąskaita buhalterė neteisėtai į savo asmeninę
sąskaitą persivedė 12215,76 Lt daugiau darbo užmokesčio.
4. Rekomendacijos
Audito metu lopšeliui-darželiui „Pasaka“ raštu8 buvo nurodyta inventorizuoti visus
Finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučius, teisingai įvertinti 2013 metais apskaitoje
užfiksuotas ūkines operacijas, peržiūrėti apskaitos registrus ir Didžiosios knygos sąskaitų likučius.
Įstaiga geranoriškai reagavo į rašte nurodytus neatitikimus ir audito metu ištaisė klaidų už 83,7
tūkst. Lt.
Taip pat audito metu buvo nustatytos ir iki audito pabaigos neištaisytos nereikšmingos
klaidos ir kiti iškraipymai, neturintys įtakos reiškiant nepriklausomą nuomonę dėl biudžeto
vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo. Šios klaidos ir iškraipymai įstaigai
nurodyti 2014-05-07 Kontrolės ir audito tarnybos raštu Nr. K6-37.
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Kitos neištaisytos klaidos modifikuojančios mūsų nuomonę, pateiktos šioje audito
ataskaitoje.
Atsižvelgdami į audito metu nustatytus reikšmingus dalykus, rekomenduojame:
4.1. Užtikrinti, kad biudžeto asignavimai būtų naudojami vadovaujantis teisės aktais,
programų vykdymo tikslams, racionaliai ir taupiai, o patirtos išlaidos būtų apskaitomos pagal
klasifikatorių (Ataskaitos 1.1. - 1.3. punktai).
4.2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitose nurodyti tikrus ir teisingus duomenis
(Ataskaitos 1.4. punktas).
4.3. Veiklos pajamas ir sąnaudas grupuoti ir Veiklos rezultatų ataskaitoje atvaizduoti,
vadovaujantis VSAFAS nuostatomis (Ataskaitos 2.2. ir 2.3. punktai).
4.4. Finansavimo sumas apskaitoje registruoti laikantis pasitvirtinto sąskaitų plano ir 20ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ reikalavimo (Ataskaitos 2.4. punktas).
4.5. Taikant užmokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokyklose lengvatas,
užtikrinti, kad tėvai pateiktų visus reikalingus dokumentus, numatytus Tarybos patvirtintoje
tvarkoje (Ataskaitos 3.1. punktas).
4.6. Griežtai laikytis Tarybos patvirtintų vieno vaiko maitinimo piniginių normų
(Ataskaitos 3.2. punktas).
4.7. Įstatymų nustatyta tvarka imtis priemonių, kad darbuotojams ir savivaldybės
biudžetui padaryta 12215,76 Lt žala būtų kuo greičiau atlyginta bei įvertinti pažeidimą padariusio
asmens atsakomybę (Ataskaitos 3.4. punktas).
Įvertinus tai, kad lopšelis-darželis „Pasaka“ avansu sumokėjo 2,7 tūkst. Lt Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai ir 2,9 tūkst. Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai (pagal įstaigų
suderinimo aktus) savivaldybės administracijai rekomenduojame sumažinti lopšeliui-darželiui
„Pasaka“ 5,6 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimų (Ataskaitos 1.4. ir 3.3. punktas).
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