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Mes atlikome Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ 2013 metų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2013 metus auditą.
Vadovybės atsakomybė
Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorius yra atsakingas už finansinių ataskaitų
rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą
pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, lėšų
bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams bei efektyvią vidaus kontrolę.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Palangos lopšelio-darželio
„Pasaka“ finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus,
kuriuose nurodyta auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Palangos lopšelio-darželio
„Pasaka“ apskaitos sistemos, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimo ir
pateikimo, lėšų ir

turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo

įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia
pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.
Sąlyginės nuomonės dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pagrindas
Dėl neteisingai vedamos įstaigos kasinių išlaidų apskaitos Biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitose (Forma Nr. 2) panaudoti asignavimai

darbo

užmokesčiui padidinti 2,1 tūkst. Lt ir 7,5 tūkst. Lt sumažinti asignavimai socialiniam draudimui.
Nesilaikant Biudžeto sandaros įstatymo įstaiga viršijo programos sąmatose suplanuotus
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asignavimus: darbo užmokesčio - 0,4 tūkst. Lt ir socialinio draudimo įmokų - 7,5 tūkst. Lt.
Nesilaikant pajamų ir išlaidų klasifikacijos, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013-1231 ataskaitoje (Forma Nr.2) spaudinių išlaidos padidintos 7,6 tūkst. Lt ir šia suma sumažinti
kitoms prekėms įsigyti panaudoti asignavimai.
Lopšelio-darželio „Pasaka„ parengtoje mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.
4) duomenys yra neteisingi ir jie nesutampa su kitų ataskaitų duomenimis: nenurodytos gautinos
tėvų įmokos už suteiktas paslaugas: 8,5 tūkst. Lt metų pradžiai ir 10,4 tūkst. Lt metų pabaigai bei
5,6 tūkst. Lt permokėta suma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei
mokesčių inspekcijai.
Sąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai lopšelio-darželio „Pasaka“ 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais
reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl finansinių ataskaitų rinkinio pagrindas
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:
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidintos 2,3 tūkst. Lt ir šia suma sumažintos
kitų paslaugų ir sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos;
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidintos 1,2 tūkst. Lt dėl
neteisingai 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.
- 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.
Sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai lopšelio-darželio „Pasaka“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą
finansinę būklę, 2013 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Neigiamos nuomonės dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams rinkinio pagrindas
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Nesilaikant Savivaldybės tarybos patvirtintos užmokesčio už vaiko išlaikymą mokyklose
mokėjimo tvarkos, įstaiga

skyrė

lengvatas, tėvams

nepateikus reikalingų dokumentų,

pagrindžiančių šių lengvatų suteikimą.
Nesilaikant Savivaldybės tarybos nustatytų vieno vaiko maitinimo piniginių normų įstaiga
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.
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 vyriausioji buhalterė neteisėtai į savo
asmeninę sąskaitą persivedė 12215,76 Lt daugiau darbo užmokesčio nei priklausė.
Neigiama nuomonė dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Dėl dalykų, kurie sudaro neigiamos nuomonės pagrindą, pareiškiame, kad 2013 metais
lopšelis-darželis „Pasaka“ valstybės ir savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais
visais reikšmingais atžvilgiais neteisėtai ir naudojo ne įstatymų nustatytiems tikslams.
Finansinio ir teisėtumo audito išvadą pateikiame kartu su finansinio ir teisėtumo audito
ataskaita.
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