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Auditas atliktas pagal Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos 2008 metų
veiklos planą ir Kontrolieriaus 2008 m. liepos 8 d. pavedimą Nr.2-10.
Auditą atliko Kontrol÷s ir audito tarnybos kontrolier÷ Vijol÷ Šustauskien÷ ir tarnybos
specialist÷ Rita Puidokien÷.
Audito tikslai – nustatyti ir įvertinti, ar Kelm÷s meno mokyklos 2008 metų finansin÷s
ataskaitos parodo tikrą ir teisingą finansinę būklę, ar atliekant ūkines operacijas nepažeisti teis÷s
aktai, ar apskaita tvarkyta ir finansin÷ atskaitomyb÷ sudaryta įstatymų nustatyta tvarka ir pareikšti
nuomonę apie finansinę atskaitomybę ir savivaldyb÷s biudžeto l÷šų , turto naudojimo teis÷tumą.
Audituojamas subjektas – Kelm÷s meno mokykla, adresas: Laisv÷s gyn÷jų a. 1, Kelm÷.
Juridinio asmens kodas – 290113170. Audituojamu laikotarpiu biudžetin÷s įstaigos Kelm÷s meno
mokyklai vadovavo direktor÷ Asta Barčiauskien÷, vyriausiąja buhaltere dirbo Danut÷ Jasaitien÷.
Biudžetin÷s įstaigos Kelm÷s meno mokyklos steig÷jas – Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba.
Ši audito ataskaita yra sud÷tin÷ išvadų, teikiamų savivaldyb÷s tarybai d÷l savivaldyb÷s
biudžeto įvykdymo ataskaitos, d÷l savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio ir valstyb÷s
patik÷jimo teise valdomo turto ataskaitų, dalis.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o
nepriklausoma nuomon÷ apie finansinę atskaitomybę, savivaldyb÷s biudžeto l÷šų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo juo teis÷tumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pateikiama
audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinama Kelm÷s meno mokyklos 2008 metų finansin÷ atskaitomyb÷:
išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balansas ( forma Nr.1), biudžeto išlaidų sąmatos
įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita ( forma Nr. 2), ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto 2008 m. gruodžio 31 d. apyskaita ( forma Nr.2), atsargų ir trumpalaikio turto 2008 m.
gruodžio 31 d. apyskaita ( forma Nr. 4), debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d.
ataskaita ( forma Nr. 6).
Kelm÷s meno mokyklai 2008 metams savivaldyb÷s taryba 2008 m. vasario 14 d spendimu
Nr. T-44 skyr÷ 1430,8 tūkst. Lt ( iš jų – 1058,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui) savivaldyb÷s biudžeto
asignavimų įstaigos išlaidoms finansuoti, 3,0 tūkst. Lt darbo rinkos politikos rengimui ir
įgyvendinimui, 1,0 tūkst. Lt pastatų inventorizacijai atlikti, 99,2 tūkst. Lt specialiajai programai
vykdyti ( įstaigos išlaidoms finansuoti). 2008 metais savivaldyb÷s taryba 2008 m. lapkričio 26 d. ir
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2008 m. gruodžio 23 d sprendimais Nr. T-393, T-423 papildomai skyr÷ Kelm÷s meno mokyklai
167,8 tūkst. Lt ( iš jų -127,8 tūkst. Lt darbo užmokesčiui). Audituojamu laikotarpių Meno mokykla
gavo ir panaudojo 1688,0 tūkst. Lt savivaldyb÷s biudžeto asignavimų, iš jų: 1186,4 tūkst. Lt darbo
užmokesčiui, 370,7 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms. Meno mokyklos kreditinis
įsiskolinimas metų pradžioje buvo 86,6 tūkst. Lt, o metų pabaigoje -18,1 tūkst. Lt. Kreditinis
įsiskolinimas sumaž÷jo 68,5 tūkst. Lt. Debetinis įsiskolinimas metų pradžioje – 14,8 tūkst. Lt, metų
pabaigoje – 4,9 tūkst. Lt. Debetinis įsiskolinimas sumaž÷jo 9,9 tūkst. Lt.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekiant gauti užtikrinimą, kad
finansin÷se ataskaitose n÷ra reikšmingų iškraipymų, o savivaldyb÷s biudžeto l÷šos ir turtas
valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teis÷tai.
Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai: 2 proc. nuo visų kasinių išlaidų, tai yra
33,7 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis – didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama
vertinant, ar nustatytos pavien÷s klaidos arba jų visuma parodo, kad finansin÷se ataskaitose kasin÷s
išlaidos visais reikšmingais atžvilgiais teisingos; 2 proc. išlaidų sąmatų vykdymo balanso aktyvo ir
pasyvo likučių, tai yra 7,5 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis – didžiausia priimtina klaidų
suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavien÷s klaidos arba jų visuma parodo, kad finansin÷se
ataskaitose, kuriose nurodyti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus reikšmingais atžvilgiais
teisingi.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų Kelm÷s meno mokykloje atlikome
veiklos, apskaitos, vidaus kontrol÷s sistemos tyrimą. Darbo užmokesčio, ilgalaikio turto audito
srityse atlikome savarankiškas procedūras.

PASTEBöJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Audito metu reikšmingų klaidų, teis÷s aktų pažeidimų ir neatitikimų, turinčių įtakos metinei
finansinei atskaitomybei ir kitoms ataskaitoms, nenustatyta. Kelm÷s meno mokykloje 2008 metais
valdant, naudojant ir disponuojant savivaldyb÷s biudžeto l÷šas, turtą juos naudojant įstatymu
nustatytiems tikslams , reikšmingų neatitikčių teis÷s aktuose nustatytiems reikalavimams,
nenustatyta.
Informacija apie audito metu nustatytus neatitikimus ir rekomendacijas jiems šalinti buvo
pateikta Kelm÷s rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos 2008 m. spalio 14 d. rašte Nr.SK36 ,, D÷l audito metu nustatytų klaidų“.
Meno mokykla audito metu pateiktas rekomendacijas įgyvendino ir apie jų įgyvendinimą
praneš÷ Kontrol÷s ir audito tarnybai 2008 m. gruodžio 19 d. raštu Nr.SD-24.
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