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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. K1-14. 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 rinkinių duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, adresas: Sodų g. 63,
Palanga, identifikavimo kodas – 190274183.
Lopšelio-darželio „Žilvinas“ veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius,
kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis pagal
pradinio ugdymo programą. 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 „Žilvinas“ vadovavo direktorė Regina
Lelienė, vyriausiąja buhaltere dirbo Irena Semėnienė.
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 „Žilvinas“ 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 „Žilvinas“ 2013 metų finansinių
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumas.
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“, 17-ojo VSAFAS 13 priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį
nacionaline ir užsienio valiutomis“, 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
vnt. ataskaitų pagal programos atskiras priemones);
- 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 „Žilvinas“ 2013 metais vykdė Švietimo programos (Nr. 09) 3
priemones:
darbų

„Mokinių maitinimo organizavimas“ (kodas 1.1.1.6), „Švietimo įstaigų remonto

organizavimas“

(kodas

1.1.2.8),

„Skyrių

kuruojamų

biudžetinių

įstaigų

darbo

organizavimas“ (kodas 4.2.1.3). 2013 metais lopšelio-darželio „Žilvinas“ veikla buvo finansuojama
iš 4 finansavimo šaltinių: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, gautų pajamų už teikiamas
paslaugas ir pajamų už patalpų nuomą. Įstaiga taip pat gauna paramą maisto produktais (pieno
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produktais, vaisiais, daržovėmis), kurių įsigijimas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų.
Programos įgyvendinimui iš viso patvirtinta 1750,5 tūkst. Lt asignavimų, iš jų – 1018,5
tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 6,7 tūkst. Lt turtui įsigyti. Faktiškai panaudota 1746,2 tūkst. Lt
asignavimų, iš jų 1018,5 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 6,7 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 2013 metų pradžioje buvo 680,8 tūkst. Lt, pabaigoje –
595,2 tūkst. Lt.
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2 ir
Tarptautinius 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
Audito metu reikšmingų neatitikimų, susijusių su metinių biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinyje pateiktais duomenimis, nenustatėme.
2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
Audito metu nenustatėme reikšmingų iškraipymų, susijusių su metinių finansinių
ataskaitų rinkinyje pateiktais duomenimis.
3. Dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Audito metu nustatyti kokybiškai reikšmingi iškraipymai, susiję su lėšų valdymu ir
naudojimu:
3.1. Pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos3 (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. Savivaldybės taryba nuo 2013 metų sausio 1 dienos nustatė vieno vaiko maitinimo
pinigines normas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. Lopšelis-darželis
„Žilvinas“, teikdamas maitinimo paslaugas vaikams

nesilaikė Savivaldybės tarybos nustatytų

vieno vaiko maitinimo piniginių normų, nes:
- priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, gaunantiems nemokamą maitinimą vietoje
nustatytos vakarienės kainos 1,24 Lt, įstaigos vadovo įsakymu4 buvo taikoma didesnė - 1,64 Lt;
vietoje nustatytos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams piniginės normos 6,18 Lt įstaiga
faktiškai taikė 6,81 Lt. Piniginės normos viršytos dėl to, kad įstaiga neatsižvelgė į nemokamų
pietų, skirtų iš valstybės biudžeto kainą (3,42 Lt), kuri yra didesnė nei nustatyta įstaigos (2,79 Lt)
ir nesumažino priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, gaunantiems nemokamą maitinimą,
pusryčių bei vakarienės kainų. Pritaikius didesnes pinigines normas nei nustatyta Savivaldybės
tarybos, įstaiga per 2013 metus vaikų maitinimui panaudojo daugiau lėšų 385,20 Lt, iš jų: 346,68
Lt iš tėvų įnašų ir 38,52 Lt iš Savivaldybės biudžeto;
- ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų maitinimui faktiškai sunaudojo
ir nurašė į sąnaudas maisto produktų 4086,27 Lt daugiau palyginus su sumine maitinimo norma,
apskaičiuota pagal Savivaldybės tarybos nustatytas kainas už kiekvieną vaiko lankytą dieną.
3
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimas Nr. T2-322 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą
Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“.
4
Lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2012-12-31 įsakymas Nr. IV-35 „Dėl Palangos lopšelio-darželio
„Žilvinas“ vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“.
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Lopšelis-darželis „Žilvinas“ 2013 metais buvo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūros (toliau vadinama LŽŪMPRRA) vykdomos programos „Vaisių
vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ dalyviu. Pagal minėtos programos patvirtintas5
administravimo taisykles parama mokiniams už vaisius ir daržoves, suvartotus ugdymo įstaigos
mokymosi/lankymo dienomis, mokama pateikus mokėjimo prašymus bei išdalytų vaisių ir
daržovių žurnalo išrašus per tris mėnesius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
Pagal įstaigos pateiktus dokumentus nustatyta, kad mokėjimo prašymai paramos išmokai
gauti už 2013 metų sausio – gegužės mėnesius buvo pateikti tik 2013-11-28,

nesilaikant

nustatytų terminų (už sausį - vėluojant pateikti 8 mėnesius; už vasarį - 7 mėnesius; už kovą - 6
mėnesius; už balandį - 5 mėnesius; už gegužę - 4 mėnesius). Dėl pavėluotai pateiktų mokėjimo
prašymų bei išdalytų vaisių ir daržovių žurnalo išrašų, kurie buvo pateikti negaliojančios formos,
LŽŪMPRRA mokėjimo prašymus atmetė, o už suvartotus vaisius ir daržoves paramos neskyrė.
Nustatyta, kad lopšelis-darželis „Žilvinas“ per 2013 metų sausio - gegužės mėnesius vaikams
išdalino vaisių ir daržovių už 4040,39 Lt, įsigytų iš Savivaldybės biudžeto (408,63 Lt) ir įstaigos
uždirbtų pajamų (3677,64), ir šia suma viršijo Tarybos nustatytas vaikų maitinimo pinigines
normas.
Lopšelis-darželis „Žilvinas“ nesivadovavo Savivaldybės tarybos patvirtinta užmokesčio už
vaiko išlaikymą mokyklose mokėjimo tvarka, nes:
- skyrė lengvatas vienišoms motinoms, nepateikus reikalingų dokumentų, pagrindžiančių
šios lengvatos suteikimą;
- vaikų maitinimui įstaiga panaudojo 385,20 Lt daugiau lėšų, iš jų: 346,68 Lt iš tėvų įnašų
ir 38,52 Lt iš savivaldybės biudžeto, nesilaikant nustatytų vieno vaiko maitinimo piniginių
normų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, gaunantiems nemokamą maitinimą.
- ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų maitinimui iš savivaldybės
biudžeto ir gautų pajamų apmokėjo 4086,27 Lt daugiau, nes laiku nepateikė paraiškos
LŽŪMPRRA paramai gauti.
4. Rekomendacijos
Audito metu lopšelio-darželio „Žilvinas“ biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkiniuose buvo nustatyta klaidų ir neatitikimų už 1,8 tūkst. Lt. Įstaiga geranoriškai reagavo į
pateiktus pastebėjimus ir audito metu ištaisė nurodytas klaidas bei įgyvendino pateiktas
rekomendacijas.
Audito metu nustatyti ir iki audito pabaigos neištaisyti iškraipymai 7,7 tūkst. Lt,
neturintys įtakos reiškiant nepriklausomą nuomonę dėl biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkinių duomenų teisingumo, įstaigai nurodyti 2014-03-28 Kontrolės ir audito tarnybos raštu Nr.
K6-19.
Atsižvelgdami į audito metu nustatytus reikšmingus dalykus, rekomenduojame:

5

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013-05-22 įsakymu Nr. 3D-374 „Dėl vaisių vartojimo skatinimo vaikų
ugdymo įstaigose 2013-2014 mokslo metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
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4.1. Taikant užmokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokyklose lengvatas,
užtikrinti, kad tėvai pateiktų visus reikalingus dokumentus, numatytus Tarybos patvirtintoje
tvarkoje (Ataskaitos 3.1. punktas).
4.2. Griežtai laikytis Tarybos patvirtintų vieno vaiko maitinimo piniginių normų ir
peržiūrėti priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams gaunantiems nemokamą maitinimą įstaigos
vadovo nustatytas pusryčių ir vakarienės kainas (Ataskaitos 3.2. punktas).
4.3. Iš uždirbtų pajamų grąžinti į Savivaldybės biudžetą 408,63 Lt panaudojus, negavus
paramos už vaisius ir daržoves. (Ataskaitos 3.2. punktas).

Savivaldybės kontrolierė

Aušra Kedienė

Kontrolierės pavaduotoja

Gražina Augustinienė

Vyriausioji specialistė

Virginija Petrylaitė

