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Finansinis auditas atliktas savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos kontrolieriaus 2008 m.
liepos 1 d. pavedimu Nr. TK2 - 9. Auditą atliko kontrolier÷ Vijol÷ Šustauskien÷ ir specialist÷ Rita
Puidokien÷.
Audituojamas subjektas – savivaldyb÷s Suaugusiųjų mokymo centras ( toliau- SMC ) –
savivaldyb÷s įstaiga, atliekanti įstatymais ir kitais teis÷s aktais jam pavestą neformalųjį, formalųjį
suaugusiųjų mokymą. Pagrindin÷s veiklos sritys – suaugusiųjų bendras vidurinis mokymas,
neformalių švietimo kursų organizavimas. Suaugusiųjų mokymo centras yra biudžetin÷ įstaiga,
finansuojama iš savivaldyb÷s biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių teis÷s aktų nustatyta tvarka.
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, Kelm÷, identifikavimo kodas 195221590. SMC steig÷ja yra
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba. Audituojamu laikotarpiu Suaugusių mokymo centrui vadovavo
direktor÷ Diana Razminien÷, vyriausiąja buhaltere dirbo Vida Gedvilien÷.
Audituojamas laikotarpis – 2008 metai.
Audito tikslas – ištirti vidaus kontrol÷s ir apskaitos sistemas, įvertinti įvykusias ūkines
operacijas ir įvykius, jų parodymą finansin÷se ir kitose ataskaitose, įvertinti sutarčių ir priimtų
sprendimų, susijusių su l÷šų naudojimu ir disponavimu jais teis÷tumą.
Ši ataskaita yra sud÷tin÷ išvadų, teikiamų rajono savivaldyb÷s tarybai d÷l savivaldyb÷s
biudžeto įvykdymo apyskaitos, d÷l savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto ir patik÷jimo
teise valdomo valstyb÷s turto ataskaitų, dalis.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomon÷ apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, savivaldyb÷s l÷šų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teis÷tumą ir naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama
audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinama Suaugusiųjų mokymo centro
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).
2008 metais Suaugusiųjų mokymo centrui išlaidoms buvo patvirtinta 591,1 tūkst. Lt, iš jų
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 485,3 tūkst. Lt. Suaugusiųjų mokymo centras

2
vykd÷ 3 programas: valstyb÷s priskirtų funkcijų ( 208,6 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokestis ir
socialinio draudimo įmokos 151,3 tūkst. Lt ) , aplinkos finansavimas ( 332,9 tūkst. Lt, iš jų : darbo
užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 287,1 tūkst. Lt ), specialiųjų l÷šų ( 5,8 tūkst. Lt ).
2008 metais Suaugusiųjų mokymo centrui administracijos Finansų skyrius perved÷ biudžeto
asignavimų 591,1 tūkst. Lt. 2008 metais Suaugusiųjų mokymo centras padar÷ kasinių išlaidų
591,1 tūkst. Lt , iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 485,3 tūkst. Lt arba 82,1 proc.;
prekių ir paslaugų naudojimo – 105,8 tūkst. Lt arba 17,9 proc.
Suaugusiųjų mokymo centras 2008 metų pabaigai ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto ( pradine verte) tur÷jo 676,6 tūkst. Lt, trumpalaikio – 234,3 tūkst. Lt, atsargų - 0,5 tūkst. Lt.
Suaugusių mokymo centro kreditinis įsiskolinimas metų pradžiai buvo 18,9 tūkst. Lt , o
metų pabaigoje - nebuvo. Debetin÷s skolos metų pradžioje sudar÷ 12,9 tūkst. Lt, metų pabaigoje –
0,8 tūkst. Lt.
Finansinis ( teis÷tumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 ( su
v÷lesniais pakeitimais).
Auditui taikytinas reikšmingumo lygis ( maksimali priimtina klaidų suma ) yra 2 proc.
Išlaidų pagal išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. suvestinę ataskaitą ( forma Nr. 2)5,8 tūkst. Lt ir 2 proc. išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso ( forma Nr. 1)
sąskaitų likučių sumos – 19,2 tūkst. Lt.
Audito proceso planavimo etape buvo susipažinta su įstaigos veiklą reglamentuojančiais
teis÷s aktais, susipažinta su audituojamo subjekto veikla, struktūra ir apskaitos sistema, nustatyti
rizikos veiksniai, galintys daryti įtaką finansinei atsakomybei.
Atlikus vidaus kontrol÷s aplinkos tyrimą, nustatyta, kad d÷l mažo įstaigos darbuotojų
skaičiaus n÷ra galimyb÷s įdiegti vidaus kontrol÷s procedūrų, tod÷l nuspręsta atlikti tik savarankiškas
audito procedūras.
Savarankiškas audito procedūras atlikome darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio
turto ir prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų srityse.

PASTEBöJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

1. Pasteb÷jimai, tur÷ję įtakos finansin÷ms ataskaitoms
Suaugusiųjų mokymo centras 2008 metais vykd÷ du projektus, finansuojamus iš Europos
Sąjungos l÷šų ir savivaldyb÷s biudžeto l÷šų. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba dar 2005 m.
birželio 29 d. sprendimu Nr. T-156 leido Suaugusiųjų mokymo centrui pareišk÷jo teis÷mis
dalyvauti ES struktūrinių fondų 1.5 ir 2.4 priemon÷se, skirtose suaugusiųjų švietimo pl÷trai rajone,
siekiant įsisavinti Europos Sąjungos teikiamą finansinę paramą ( planuoti patalpų renovaciją iš 1.5
priemon÷s projekto ir įsigyti įrangą iš 2.4 priemon÷s projekto). 2008 metų savivaldyb÷s biudžete
min÷tiems projektams įgyvendinti finansavimas numatytas iš aplinkos finansavimo l÷šų.
Suaugusiųjų mokymo centras biudžeto asignavimus bendriems Europos Sąjungos ir
savivaldyb÷s projektams arba programoms finansuoti planavo, nesilaikydamas valstyb÷s biudžeto
ir savivaldybių biudžetų sudarymo taisyklių IV skyriaus nuostatų.
Suaugusiųjų mokymo centras 2008 metais projektams padarytas 18963,19 Lt išlaidas,
biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje ( formoje Nr.2) įraš÷ prie
aplinkos finansavimo išlaidų.
Šiuo metu min÷ti projektai jau yra įgyvendinti. Pagal pateiktus Suaugusiųjų mokymo centro
2009 m. balandžio 29 d. AB DnBNORD banko išrašus, liko nepanaudota projektams vykdyti
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savivaldyb÷s biudžeto asignavimų už 16186,21 Lt ir neapmok÷ta 2622,73 Lt 2008 m. geguž÷s 30 d.
sąskaita Nr. 6628491. Projektams skirtų l÷šų liko nepanaudota 13563,48 Lt.
Suaugusiųjų mokymo centras bendriems projektams su Europos Sąjunga finansuoti l÷šas
planavo nesivadovaudamas teis÷s aktų reikalavimais.
Pasteb÷jimas:
1. Pagal valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 36
punktą savivaldyb÷s administracijos tikrina, ar programų sąmatų projektuose pateikti skaičiavimai
yra tikslūs, prireikus patikslina asignavimus ir įtraukia juos į savivaldybių biudžetų projektus. 2007
metais Kontrol÷s ir audito tarnyba ataskaitoje d÷l 2006 metų savivaldyb÷s biudžeto apyskaitos ir
savivaldyb÷s biudžeto vykdymo rekomendavo, kad bendriems projektams su Europos Sąjunga l÷šas
reikia planuoti vadovaujantis valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų sudarymo taisykl÷mis. Sudarant
2008 metų savivaldyb÷s biudžetą nebuvo atkreiptas d÷mesys į Kontrol÷s ir audito tarnybos
rekomendacijas.
2. Savivaldyb÷s administracija n÷ra patvirtinusi savivaldyb÷s biudžeto asignavimų, skirtų su
Europos Sąjungos l÷šomis projektams arba programoms bendrai finansuoti, administravimo
naudojimo, atskaitomyb÷s, atsakomyb÷s taisyklių.
Apie išankstinio tyrimo metu nustatytus neatitikimus, pasteb÷jimus d÷l pajamų, gaunamų
už paslaugas, apskaitos tvarkymo Suaugusiųjų mokymo centrui buvo pateikti Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos 2008 m. rugs÷jo 19 d. rašte Nr.34 ,,D÷l audito metu
nustatytų klaidų ištaisymo“. Pažymime, kad nustatytos klaidos išankstinio tyrimo metu pašalintos.
Siekiant išvengti biudžeto rengimo klaidų ateityje, savivaldyb÷s administracija turi imtis
priemonių sustiprinti kontrol÷s priežiūros procedūrų veikimą, biudžeto rengimo, l÷šų
administravimo, naudojimo atskaitomyb÷s pateikimo l÷šų dalies bendriems projektams su Europos
Sąjunga.
Rekomendacijos:
1. Suaugusiųjų mokymo centrui:
1.1. savivaldyb÷s biudžeto asignavimus, skirtus su Europos Sąjungos l÷šomis projektams
arba programoms bendrai finansuoti, planuoti, kaip nurodyta valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklių IV skyriuje;
1.2. nepanaudotas l÷šas, skirtas projektams finansuoti, pervesti į savivaldyb÷s biudžetą.
2. Savivaldyb÷s administracijai:
2.1. nusistatyti ir pasitvirtinti savivaldyb÷s biudžeto asignavimų, skirtų su Europos Sąjungos
l÷šomis projektams arba programoms bendrai finansuoti, taisykles;
2.2. įdiegti, sustiprinti jau sukurtų kontrol÷s priežiūros procedūrų veikimą savivaldyb÷s
biudžeto rengimo ir tvirtinimo etape.

Savivaldyb÷s kontrolier÷

Vijol÷ Šustauskien÷

Specialist÷

Rita Puidokien÷
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