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Finansinis auditas atliktas savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos kontrolier÷s 2008 m.
liepos 8 d. pavedimu Nr. TK2-8. Auditą atliko kontrolier÷ Vijol÷ Šustauskien÷ ir specialist÷ Rita
Puidokien÷.
Audituojamas subjektas – Socialinių paslaugų tarnyba ( toliau- tarnyba) – Kelm÷s
savivaldyb÷s įstaiga, atliekanti įstatymų ir kitų teis÷s aktų jai pavestas materialin÷s paramos ir
socialinių paslaugų teikimo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje savivaldyb÷s socialinių paslaugų
organizavimo ir teikimo politiką. Socialinių paslaugų tarnyba yra biudžetin÷ įstaiga, finansuojama
iš savivaldyb÷s biudžeto, Lietuvos ir užsienio fondų. Adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelm÷,
identifikavimo kodas 162766035. Tarnybos steig÷ja yra Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba.
Audituojamu laikotarpiu Socialinių paslaugų tarnybai vadovavo direktor÷ Aldona Kvintufelien÷ ,
vyriausiąja buhaltere dirbo Angel÷ Kalvaitien÷.
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 bei naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama
audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinama Socialinių paslaugų tarnybos 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
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2008 m. gruodžio 31 d. apyskaita ( forma Nr. 4), debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m.
gruodžio 31 d. ataskaita ( forma Nr. 6).
2008 metais Socialinių paslaugų tarnybai buvo patvirtinta 1453,3 tūkst. Lt, gauta 1393,3
tūkst. Lt, panaudota 1393,3 tūkst. Lt biudžeto asignavimų ( iš jų, valstyb÷s ( perduotoms
savivaldyb÷ms) funkcijoms atlikti -235,0 tūkst. Lt, socialinių paslaugų tarnybos išlaikymui - 580,4
tūkst. Lt, terapiniam prietaisams ir įrangai - 26,8 tūkst. Lt, slaugos namų ir medicinos reabilitacijos
centrų paslaugoms – 243,7 tūkst. Lt, kitoms sveikatos priežiūros funkcijoms – 26,9 tūkst. Lt,
kitoms socialin÷s paramos išmokoms – 41,7 tūkst. Lt, vaikų globos ir rūpybos įstaigoms- 109,4
tūkst. Lt, kitiems subjektams pavedimų vykdymui – 96,8 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. 220,9 tūkst. Lt ir 2 proc. Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso ( forma Nr. 1)
sąskaitų likučių sumos – 9,8 tūkst. Lt.
Siekdami gauti audito tikslams reikalingus įrodymus, tyr÷me ir vertinome tarnybos vidaus
kontrolę ir rizikos veiksnius.
Remdamiesi išankstinio tyrimo metu nustatytais rizikos veiksniais, tarnyboje atlikome
analitines ir savarankiškas procedūras.
Atlikę savarankiškas audito procedūras, nustat÷me klaidų, turinčių įtakos Biudžeto išlaidų
sąmatos įvykdymo ( forma Nr. 2) ataskaitos teisingumui ir l÷šų naudojimo teis÷tumui.

PASTEBöJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

1. Pasteb÷jimai, tur÷ję įtakos finansin÷ms ataskaitoms

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir
įvykdymo taisyklių 791 punktu, Socialinių paslaugų tarnyba, skirdama biudžeto l÷šas subjektams,
kurie n÷ra biudžetin÷s įstaigos, tur÷jo pasirašyti su jais biudžeto l÷šų naudojimo sutartis, kuriose
nurodoma:
subjektui skiriamų biudžeto l÷šų suma ir asignavimų valdytojo programa, pagal kurią
skiriamos l÷šos;
biudžeto l÷šų naudojimo tikslin÷ paskirtis;
veiklos, kuriai finansuoti skiriamos l÷šos, vertinimo kriterijai;
planuojamas detalus biudžeto l÷šų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, o tais
atvejais, kai dalį l÷šų numatoma naudoti darbo užmokesčiui, - išlaidų darbo užmokesčio
paskaičiavimas ( pridedamas prie sutarties);
atsiskaitymas asignavimų valdytojui už biudžeto l÷šų panaudojimą ( nurodant išlaidų
ekonominę klasifikaciją ir buhalterin÷s apskaitos dokumentų, pagrindžiančių l÷šų panaudojimą,
pateikimas;
atsiskaitymas asignavimų valdytojui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto l÷šos, ir
už jos vertinimo kriterijų įvykdymą;
nuostata, kad metams pasibaigus subjektų disponuojamose sąskaitose esančios biudžeto
l÷šos, išskyrus nepanaudotus asignavimus specialiosioms programoms ir baigtiems statybos
objektams finansuoti, grąžinamos į atitinkamą biudžetą ne v÷liau kaip iki sausio 10 dienos;
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kitos nuostatos, padedančios asignavimų valdytojui užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų
asignavimų naudojimo teis÷tumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.
2008 metais Socialinių paslaugų tarnyba perved÷ 44,0 tūkst. Lt biudžeto l÷šų keturiems
subjektams, kurie n÷ra biudžetin÷s įstaigos ir tik su trimis subjektais (,, Diabeto ABC klubas,
Neįgaliųjų draugija, bendrija ,, Kelm÷s viltis“) yra sudariusi biudžeto l÷šų naudojimo sutartis,
tačiau jose n÷ra nei vienos nuostatos nurodytos aukščiau. 2008 metais Socialinių paslaugų tarnyba
VšĮ aklųjų ir silpnaregių centrui perved÷ 32,0 tūkst. Lt , tačiau su šia įstaiga nebuvo pasirašyta
biudžeto l÷šų naudojimo sutartis. Cukralige sergančių klubo ,, Diabeto ABC‘‘, sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos ,, Kelm÷s viltis“, Kelm÷s rajono neįgaliųjų draugijos pateiktose
ataskaitose nurodyta, kad l÷šos panaudotos kitoms paslaugoms, nors pagal pateiktas prie ataskaitų
dokumentų kopijas šios l÷šos buvo naudojamos: ryšių, elektros energijos, kuro, šildymo paslaugų ir
kitų prekių pirkimui. VšĮ aklųjų ir silpnaregių centro pateiktoje ataskaitoje išlaidos yra parodytos
pagal išlaidų ekonomin÷s klasifikacijos kodus ir prie ataskaitos yra prid÷tos dokumentų kopijos.
Pagal pateiktų dokumentų kopijas 2008 m. gruodžio 29 d. iš UAB,, ASSULA“pagal sąskaitą
Nr.ASS Nr.00122 įsigijo už 2,2 tūkst. Lt malkų, ir šias išlaidas parod÷ prie kitų paslaugų išlaidų.
Mes negalime patvirtinti, kad nurodytiems subjektams skirtos 44,0 tūkst. Lt biudžeto l÷šos
yra panaudotos pagal tikslinę paskirtį ir apskaitoje parodytos teisingai.
Socialinių paslaugų tarnyba – asignavimų valdytoja – pagal Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas privalo užtikrinti programų vykdymo ir
paskirstytų asignavimų naudojimo teis÷tumą, o pagal 7 straipsnio 1 punktą atsako už paskirtų
asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, ir rezultatyvų naudojimą.
Patirtas išlaidas 44,0 tūkst. Lt Socialinių paslaugų tarnyba biudžeto išlaidų sąmatos
įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2, funkcinis kodas10) parod÷ tokias: 8,5
tūkst. Lt – kitų prekių, 3,7 tūkst. Lt – transporto išlaikymo, 0,4 tūkst. Lt – spaudinių, 0,3 tūkst. Lt
vandentiekio ir kanalizacijos, 31,1 tūkst. Lt - kitų paslaugų straipsniuose, nesivadovaujant
Valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija. Pervedus l÷šas nepavaldžioms
biudžetin÷ms įstaigoms ir kitiems subjektams jos turi pasirodyti pavedimų vykdymo išlaidų
straipsnyje ( 2.2.1.1.1.31.).
D÷l to, kad patirtos išlaidos 44,0 tūkst. Lt kitų subjektų finansavimui neteisingai parodytos
biudžetų išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje, nes jos pateiktos, kaip
pavaldžių įstaigų finansavimui - pagal ekonomin÷s klasifikacijos straipsnius, t. y. 8,5 tūkst. Lt – kitų
prekių, 3,7 tūkst. Lt – transporto išlaikymo, 0,4 tūkst. Lt – spaudinių, 0,3 tūkst. Lt vandentiekio ir
kanalizacijos, 31,1 tūkst. Lt - kitų paslaugų straipsniuose, šių straipsnių l÷šos yra padidintos, o
kitiems subjektams pavedimams vykdyti straipsnio l÷šos (2.2.1.1.1.31.) sumažintos.
Savivaldyb÷s taryba yra įsteigusi Jovitos Kasperavičien÷s ir Ratnikų socialin÷s globos
įstaigas (šeimynas). Pagal šeimynų nuostatus šeimynos yra juridiniai asmenys. Tod÷l šeimynos
motinos, t÷vai, socialiniai darbuotojai turi būti ne Socialinių paslaugų tarnybos darbuotojai, o
savivaldyb÷s tarybos įsteigtų socialinių įstaigų ( šeimynų) darbuotojai. Pagal patikslintą 2008 metų
asignavimų planą šeimynų finansavimui skirta 151,7 tūkst. Lt. Savivaldyb÷s tarybos sprendimuose
šių asignavimų valdytoja įvardyta Socialinių paslaugų tarnyba. Tarnyba šeimynų darbuotojams per
2008 metus priskait÷ ir išmok÷jo darbo užmokesčio 83,6 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokų –
25,8 tūkst. Lt. Taip pat, pagal patikslintą 2008 metų asignavimų planą šeimynoms skirta 33,5 tūkst.
Lt prekių ir paslaugų įsigijimui ir 4,0 tūkst. Lt ilgalaikio turto įsigijimui.
Patirtos išlaidos 146,9 tūkst. Lt apskaitytos pagal atskirus išlaidų straipsnius ( darbo
užmokestis – 83,6 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokos – 25,8 tūkst. Lt, kitų prekių – 33,5 tūkst.
Lt, ilgalaikio turto – 4,0 tūkst. Lt) , nesivadovaujant Valstyb÷s ir savivaldybių biudžeto pajamų ir
išlaidų klasifikacija.
D÷l to, kad Socialinių paslaugų tarnyboje buvo įdarbinti šeimynų darbuotojai, o asignavimų
valdytojo l÷šos skirtos kitiems subjektams pavedimams vykdyti, tod÷l biudžeto išlaidų sąmatos
įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje darbo užmokesčio 83,6 tūkst. Lt, socialinio draudimo
įmokos – 25,8 tūkst. Lt, kitų prekių – 33,5 tūkst. Lt, ilgalaikio turto – 4,0 tūkst. Lt) kasin÷s ir
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faktin÷s išlaidos yra padidintos ir sumažintos kitiems subjektams pavedimų vykdymo išlaidos
(2.2.1.1.1.31.).
Vadovaujantis Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostata, apskaitos
dokumentas - popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį
ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkin÷s operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą.
Tačiau n÷ra šeimynų 6,3 tūkst. Lt faktines išlaidas pagrindžiančių dokumentų ( kuro sunaudojimo
aktų).
Tod÷l mes negalime patvirtinti, kad biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje ( forma
Nr. 2, funkcinis kodas 10 .04.01.01.) 6,3 tūkst. Lt faktin÷s išlaidos buvo padarytos, nes jos n÷ra
pagrįstos apskaitos dokumentais.
Socialinių paslaugų tarnyboje pagal remiamų darbų programą buvo įdarbinti darbuotojai.
Šiems darbuotojams darbo užmokesčio mok÷jimui l÷šos buvo gaunamos iš darbo biržos, o
socialinio draudimo įmokos buvo finansuojamos iš savivaldyb÷s biudžeto. Tarnyba 3,9 tūkst. Lt
priskaitytas ir sumok÷tas socialinio draudimo išlaidas apskait÷ socialinio draudimo įmokų išlaidose,
nesivadovaujant Valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.
Tarnyba biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2,
funkcinis kodas 10.07.01.01.) socialinio draudimo įmokų kasines ir faktines išlaidos (2.1.2.1.1.1.)
3,9 tūkst. Lt padidino, o kitų paslaugų (2.2.1.1.1.30.) kasines ir faktines išlaidos – sumažino.
Atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais (178 – sąskaita) 2008 m sausio 1 d.
neteisingai pateiktas įsiskolinimas, nes 6,3 tūkst. Lt VšĮ Tytuv÷nų PSPC išrašyta 2007 m. gruodžio
29 d. sąskaita serija TPS Nr. 0000436 į apskaitą įrašyta tik 2008 m. sausio m÷nesį.
Tarnyba debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31d. ataskaitoje kitų paslaugų
kreditorinį įsiskolinimą 2008 metų pradžiai 6,3 tūkst. Lt įraš÷ mažesnį. D÷l tos pačios priežasties
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje ( forma Nr. 2, funkcinis
kodas 07.03.04.01.) kitų paslaugų (2.2.1.1.1.30.) faktin÷s išlaidos įrašytos – didesn÷s.
Suvestin÷, apie nustatytas klaidas ir neatitikimus biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo
ataskaitoje ( forma Nr. 2), pridedama.

2. Savivaldyb÷s turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teis÷tumas
Pagal 2008 m. balandžio 18 d. panaudos sutartį tarnybai perduotas žem÷s sklypas, esantis
Žemait÷s g.35, Kelm÷je, unikalus Nr. 4400-1549-2041, n÷ra įrašytas į buhalterinę apskaitą,
nesivadovauta Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių 313, 317 punktais. Taip pat,
Socialinių paslaugų tarnyba pagal neįgaliųjų technin÷s pagalbos priemonių panaudos sutartis gauna
iš Technin÷s pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialin÷s ir darbo ministerijos technin÷s pagalbos
priemones, tačiau jų neįrašo į apskaitą, o tai neatitinka Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos
taisyklių 313, 317 punktams ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2008 m. balandžio 25 d.
įsakymu Nr. A1-126 ,, D÷l neįgaliųjų aprūpinimo technin÷mis pagalbos priemon÷mis ir šių
priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos“ aprašo 39.2. punkto reikalavimams.
Tarnyba Išlaidų sąmatos vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso užbalansin÷je sąskaitoje
neįraš÷ pagal panaudą valdomos žem÷s ir kompensacin÷s technikos verčių.
Socialinių paslaugų tarnyba turtą valdo patik÷jimo teise. Socialinių paslaugų tarnyba be
rajono savivaldyb÷s tarybos ar administracijos direktoriaus leidimo atidav÷ ilgalaikio materialaus
turto bendrijoms, viešajai įstaigai, draugijai už 263,8 tūkst. Lt, iš jų, už 6,1 tūkst. Lt ilgalaikio
materialaus turto perduota Kelm÷s neįgaliųjų draugijai. Su neįgaliųjų draugija panaudos sutartis yra
sudaryta, tačiau n÷ra administracijos direktoriaus įsakymo d÷l šio turto panaudos. Pastato, esančio
Žemait÷s g. 35, Kelm÷je, 39,36 kv. m. patalpų ir 29,6 kv. m. pagalbinių patalpų 2007 m. liepos 2 d.
perdavimo aktu perduota panaudai Samariečių draugijai. Panaudos sutarties pagrindu įrašytas
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rajono savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugs÷jo 23 d. sprendimas Nr.622. Reikia atkreipti d÷mesį, kad
šiuo spendimu min÷tos patalpos, kurių bendras plotas 92,01 kv. m., patik÷jimo teise buvo perduotos
Socialinių paslaugų tarnybai. Šio spendimo 2 punkte nurodyta, kad tarnyba šias patalpas gali
išnuomoti konkurso tvarka. Kito sprendimo tarnybos vadovyb÷ audito metu nepateik÷, tod÷l
Socialinių paslaugų centro pastato dalis - 68,96 kv. m., perduota Samariečių draugijai ,
nesivadovaujant 1998 m. geguž÷s 12 d. Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 ( su v÷lesniais pakeitimais) ir
savivaldyb÷s tarybos patvirtintos 2005 m. gruodžio 25 d. ir 2008 m. sausio 24 d. sprendimais Nr. T373, T-12 ,, D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s ir valstyb÷s turto valdymo naudojimo ir disponavimo
juo aprašo“ nuostatomis.
Trumpalaikio turto aukščiau min÷tom įstaigoms yra atiduota už 23,7 tūkst. Lt. Šis turtas taip
pat atiduotas, nesivadovaujant teis÷s aktais.
Reikia atkreipti d÷mesį, kad žodiniu Socialinių paslaugų direktor÷s A. Kvintufelien÷s
paaiškinimu, pastato, esančio Žemait÷s g. 35, Kelm÷je, kitose laisvose patalpose yra įsikūrusi
sutrikusio intelekto globos bendrija ,, Kelm÷s viltis“, kuri už komunalines paslaugas atsiskaito
Samariečių bendrijai. Tarnybos vadovas nepaaiškino, kokiu pagrindu šiomis patalpomis naudojasi
bendrija.

3. Kiti pasteb÷jimai
Socialinių paslaugų tarnyba nesivadovavo Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos
organizavimo taisyklių 24 punktu, nes Išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. nurodyti
pavedimo l÷šų ( 110) ir atsiskaitymų už pavedimų l÷šas ( 176 ) likučiai neatitinka didžiosios
knygos duomenų ( didžiojoje knygoje šių likučių n÷ra).
Socialinių paslaugų tarnyba už sunaudotą elektros energiją pastato, esančio Žemait÷s g.35,
Kelm÷je, apšvietimą ir apšildymą moka AB ,, VST“ pagal pateiktas sąskaitas. Šio pastato dalimi
pagal 2008 m. kovo 18 d. panaudos sutartį naudojasi Kelm÷s samariečių draugija. Pagal turto
panaudos sutarties 3 punktą panaudos gav÷jas įsipareigoja padengti eksploatacijos išlaidas, tačiau
Socialinių paslaugų tarnyba Samariečių draugijai neraš÷ ir neteik÷ sąskaitų už sunaudotą elektros
energiją. Samariečių draugija per 2008 metus už sunaudotą elektros energiją sumok÷jo tarnybai
3014,87 Lt. Liko skola Samariečių draugijos 1246,17 Lt, tačiau ši skola apskaitoje n÷ra įrašyta.
Socialinių paslaugų tarnybos sąmatoje elektros energijos išlaidų nebuvo planuota.
Tarnyba biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 ataskaitoje ryšių (
2.2.1.1.15.) kasines ir faktines išlaidas padidino 1,2 tūkst. Lt, o elektros energijos (2.2.1.1.1.4.)
kasines ir faktines išlaidos – sumažino. Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d.
ataskaitoje 1,2 tūkst. Lt debetinis įsiskolinimas n÷ra įrašytas. Jis n÷ra įrašytas ir Išlaidų sąmatų
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse ( forma Nr. 1).
Pagal biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatą, asignavimų valdytojas
privalo naudoti asignavimus pagal nustatytą paskirtį.
2006 metais buvo atliktas pastato, esančio Žemait÷s g. 35, esminis ilgalaikio turto
pagerinimas už 199,7 tūkst. Lt. Socialinių paslaugų tarnyba nusid÷v÷jimą skaičiavo atskirai nuo
pagerinimo savikainos ir ilgalaikio turto įsigijimo vert÷s, nesivadovaujant Biudžetinių įstaigų
buhalterin÷s apskaitos taisyklių 43 punkto nuostatomis t. y. atlikus esminį ilgalaikio turto
pagerinimą, nenud÷v÷ta ilgalaikio turto įsigijimo savikainos dalis, patikslinta esminio pagerinimo
savikaina, nud÷vima per likusį pagerinto turto normatyvinį naudojimo laikotarpį arba per
biudžetin÷s įstaigos vadovo sprendimu nustatytą patikslintą ( pratęstą) naudojimo laikotarpį.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba 2008 m. gruodžio 25 d. sprendimu Nr. T-423 skyr÷
Socialinių paslaugų tarnybai pastato, esančio Žemait÷s g. 35 v÷dinimo sistemai sutvarkyti (
rekuperatoriui įsigyti ir jį įrengti), šaldytuvui, mikrobangų krosnelei ir kepimo krosnelei įsigyti
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15,3 tūkst. Lt, iš jų, 0,8 tūkst. Lt išlaidoms ir 14,5 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti. Pagal pateiktą
Kontrol÷s ir audito tarnybai Socialinių paslaugų tarnybos 2009 m. vasario 10 d. raštą Nr. S – 46
ilgalaikiam turtui įsigyti išleista 12,4 tūkst. Lt , o kitoms prek÷ms – 0,8 tūkst. Lt. Likusius
asignavimus 2,1 tūkst. Lt Socialinių paslaugų tarnyba išleido kompiuterių įsigijimui.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatą, asignavimų valdytojas
privalo naudoti asignavimus pagal nustatytą paskirtį.

4. Trūkumų šalinimas
Kontrol÷s ir audito tarnyba 2008 m. liepos 18 d. raštu Nr. SK-33 ir 2009 m. vasario 2 d.
raštu Nr.SK-5 Socialinių paslaugų tarnybai pateik÷ pasteb÷jimus, rekomendacijas d÷l nustatytų
neatitikimų ir pažeidimų apskaitos, kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo,
šeimynų darbuotojų įdarbinimo, šeimynoms išlaikyti skiriamų l÷šų planavimo, naudojimo,
atsiskaitymo, turto perdavimo srityse.
Socialinių paslaugų tarnyba 2009 m. sausio 5 d. raštu Nr. S-1 ,, D÷l audito metu nustatytų
klaidų ištaisymo“ informavo savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybą apie klaidų ir neatitikimų
ištaisymą ir nurod÷, kad klaidos ir neatitikimai ištaisyti.
Tačiau patikrinus, nustatyta, kad
Socialinių paslaugų tarnyba teiktų rekomendacijų
įgyvendino tik mažą dalį. Pakoregavo kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą, tačiau ji ir toliau
neatitinka Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių reikalavimus. Patvirtintas sąskaitų
planas, apskaitos politika taip pat nevisiškai atitinka teis÷s aktų nuostatas. Apskaitos politika,
sąskaitų planas apima ne visas apskaitos sritis, vykdomas ūkines operacijas.
Tarnyba nenustat÷ ir nepatvirtino atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarkos ir terminų. Ir
toliau atskaitingi asmenys dar neišleidę pinigų privalo pateikti avanso apyskaitas per įstaigos
vadovo ir buhalterio nurodytą laiką ( dažniausiai per 3 dienas).

5. Rekomendacijos
1. Savivaldyb÷s administracija, atsižvelgdama į ataskaitoje išd÷stytus dalykus, turi imtis
priemonių ir sustiprinti kontrol÷s priežiūros procedūras, kurios užtikrintų, kad:
1.1. biudžeto asignavimai kitiems subjektams pavedimams vykdyti būtų planuojami,
skiriami, vadovaujantis teis÷s aktų reikalavimais;
1.2. savivaldyb÷s biudžeto l÷šos būtų naudojamos ir finansin÷ atskaitomyb÷ būtų
pateikiama vadovaujantis teis÷s aktais;
1.3. savivaldyb÷s
turtas kitiems subjektams ( bendrijoms, viešosioms įstaigoms,
draugijoms) būtų perduotas vadovaujantis Valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymu, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos patvirtintu savivaldyb÷s ir valstyb÷s
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu.
1.4. pasirūpinti, kad darbuotojai, dirbantys šeimynose, būtų įdarbinti vadovaujantis teis÷s
aktais.
1.5. patikslinti SBĮ Socialinių paslaugų tarnybos etatų sąrašą.
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2. Socialinių paslaugų tarnybos vadovyb÷, atsižvelgdama į ataskaitoje išd÷stytus dalykus,
kurie yra reikšmingi ir tur÷jo asignavimų valdytojo finansin÷s atskaitomyb÷s duomenų
teisingumo, turto valdymo ir naudojimo teis÷tumui, turi užtikrinti, kad:
2.1. Socialinių paslaugų tarnybos buhalterin÷ apskaita būtų tvarkoma vadovaujantis teis÷s
aktų reikalavimais, apskaitos principais ir taisykl÷mis;
2.2. patirtos faktin÷s išlaidos būtų pripažintos tinkamomis, vadovaujantis teis÷s aktų
reikalavimais, teisingai įvertintos ir laiku įregistruotos apskaitos registruose, laikantis apskaitos
principų, taisyklių ir teisingai nurodytos metin÷je finansin÷je atskaitomyb÷je, o ūkin÷s
operacijos ir ūkiniai įvykiai pripažinti tikrai įvykusiais;
2.3. apskaitos politika ir sąskaitų planą patikslinti, papildyti vadovaujantis Buhalterin÷s
apskaitos įstatymu, buhalterin÷s apskaitos taisykl÷mis ir kitais teis÷s aktais reglamentuojančiais
apskaitą ir, kad jie tiktų Jūsų vadovaujamos įstaigos tvarkomai buhalterinei apskaitai.
2.4. kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą tvarkyti pagal įstaigos vykdomas programas ir
biudžeto pajamų ir išlaidų funkcinę ir ekonominę klasifikaciją.
2.5. turtą perduoti kitiems subjektams vadovaujantis Valstyb÷s ir savivaldybių turto
valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, savivaldyb÷s tarybos patvirtintu savivaldyb÷s
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu.
2.6. ilgalaikio turto nusid÷v÷jimą skaičiuoti vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s
apskaitos taisyklių, savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A211 ,, D÷l ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo normatyvų Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžetin÷se
įstaigose taikymo“patvirtintos tvarkos reikalavimais.
Apie šių ir Kontrol÷s ir audito tarnybos 2009 m. vasario 3 d. raštu Nr. SK-5 pateiktų
rekomendacijų įvykdymą, prašome informuoti savivaldyb÷s Kontrol÷s ir audito tarnybą iki 2008
m. balandžio 1 d.
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