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ĮŽANGA
Finansinis ( teis÷tumo ) auditas atliktas vadovaujantis Kontrol÷s ir audito tarnybos 2008
metų veiklos planu ir kontrolieriaus 2008 m. lapkričio 17 d. pavedimu Nr.TK2-12. Auditą atliko
kontrolier÷ Vijol÷ Šustauskien÷ ir tarnybos specialist÷ Rita Puidokien÷.
Audituojamas subjektas – Vijurkų vaikų globos namai ( toliau – globos namai). Globos
namų adresas: Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelm÷s raj., identifikavimo kodas 190099289.
Vijurkų vaikų globos namai yra stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos, ugdymo ir
socialines paslaugas be t÷vų likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatin÷ arba laikinoji socialin÷
globa.
Audituojamu laikotarpiu globos namams vadovavo direktorius Rytis Sakalauskas,
vyriausiąja buhaltere dirbo Birut÷ Seliūginien÷
Audituojamas laikotarpis 2008 metai.
Audito tikslas – įvertinti 2008 m. finansinių ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą,
savivaldyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teis÷tumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomon÷ apie finansines ataskaitas, savivaldyb÷s l÷šų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teis÷tumą, jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinamos Vijurkų vaikų globos namų 2008 metų finansin÷s atskaitos:
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 metų apyskaita ( forma Nr.3), atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 m.
apyskaita ( forma Nr.4), biudžetinių įstaigų, valstybinių mokslo ir studijų pajamų įmokų į biudžetą
2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita ( forma Nr.5), debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m.
gruodžio 31 d. ataskaita ( forma Nr.6 ), finansinio turto apyskaita ( forma Nr.7), atsiskaitymų už
ilgalaikio materialiojo turto nuomą 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita ( forma Nr.8).
Audituojamu laikotarpiu Vijurkų vaikų globos namams iš savivaldyb÷s biudžeto skirta
768,0 tūkst. Lt. Vijurkų globos namai 2008 m. iš savivaldyb÷s biudžeto gavo ir panaudojo 768,0
tūkst. Lt biudžetinių asignavimų. Taip pat 2008 metais globos namai gavo 170,0 tūkst. Lt valstyb÷s
l÷šų vaikų socialinei globai ir rūpybai.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais.
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Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, jog finansin÷se ataskaitose n÷ra
reikšmingų neatitikimų, iškraipymų, savivaldyb÷s l÷šos ir turtas valdomas, naudojamas ir
disponuojama jais teis÷tai. Įvertinus reikšmingus rizikos veiksnius ir išlaidų reikšmingumą,
atsižvelgiant į tai, kad globos namuose yra mažas darbuotojų skaičius ir d÷l to n÷ra tinkamo pareigų
paskirstymo, audito įrodymai išvadai apie audituojamas ataskaitas bus surinkti atlikus savarankiškas
audito procedūras.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis 1 proc. visų kasinių išlaidų, nurodytų
biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje ( forma Nr. 2) – tai sudaro
7,7 tūkst. Lt, ir nuo 1 proc. sąskaitų likučių sumos, nurodytos išlaidų vykdymo 2008 metų gruodžio
31 d. balanse ( forma Nr. 1) - tai sudaro 9,4 tūkst. Lt.
Nustatytas reikšmingumo lygis – audito metu pasteb÷tos klaidos, neteisingai pateikti ar
nepateikti duomenys arba jų visuma, kurie rodo, kad savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriui
pateiktos išlaidų ataskaitos, balansas ir kitos formos reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo
padarytas išlaidas ir duomenis apie turtą ir įsipareigojimus.
Ataskaitoje taip pat pateiksime
reikšmingus dalykus, kurie yra susiję su kontrol÷s sistema ir teis÷s aktų nuostatų laikymusi.
Patikimiems, racionaliems ir tinkamiems audito įrodymams gauti naudotos Valstybinio
audito reikalavimuose numatytos audito procedūros: paklausimas, skaičiavimas, patikrinimas,
analitin÷s procedūros.
Auditas tur÷jo galimybę atlikti tik ribotos apimties savarankiškas audito procedūras, nes
auditui atlikti įstaiga nepateik÷ apskaitos registrų, iš kurių buvo sudarytos finansin÷s ataskaitos,
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita.

PATEBöJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Pasteb÷jimai, išvados
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 patvirtintų
Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005
m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) 13 punktas nustato, kad biudžetin÷s įstaigos
inventorizuoja buhalterinių sąskaitų likučius pagal Inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 ( Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 370 redakcija), tačiau globos namai šių taisyklių
nesilaik÷ ir buhalterinių sąskaitų likučių (ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų, gatavos
produkcijos, grynų pinigų, gautinų mok÷tinų skolų) neinventorizavo.
Inventorizacija yra įstaigos buhalterin÷s apskaitos organizavimo dalis.
Pagal Lietuvos Respublikos buhalterin÷s apskaitos įstatymo ( 2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX574 ) 21 straipsnį, Lietuvos Respublikos finansų ministro Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos
organizavimo taisyklių 4 punktą už biudžetin÷s įstaigos buhalterin÷s apskaitos organizavimą atsako
biudžetin÷s įstaigos vadovas.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 patvirtintų
inventorizacijos taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. balandžio 17 nutarimo Nr.
370 redakcija) 9 punktas nustato, kad įmon÷s vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už
inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku.
Globos namuose yra nepakankama vidaus kontrol÷ turto ir įsipareigojimų srityse.
Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad ūkinių operacijų ir ūkinių
įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001
m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių (
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) 10
punkte numatyta, kad pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos registruose susumuojamos
bendros apyvartos ir apskaičiuojami sąskaitų (sąskaita – informacijos kaupimo ir grupavimo būdas

3
ūkio subjekto turtui, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nustatyti per apyskaitinį laikotarpį)
likučiai, tačiau globos namai šio reikalavimo nevykd÷ ir registrų nesudar÷.
Pagal Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį apskaitos registrų formą, turinį ir
skaičių nustato ūkio subjektas pagal savo poreikius, tačiau globos namai neturi nusistatę nei registrų
skaičiaus, nei formos, nei turinio.
Vijurkų vaikų globos namai nesilaik÷ biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių
dalies ,, Ilgalaikis turtas“ reikalavimų, nes nesudar÷ ilgalaikio turto jud÷jimo, ilgalaikio turto
nusid÷v÷jimo priskaičiavimo apskaitos registrų .
Globos namai nesivadovavo biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių
nuostatomis, tod÷l mes negalime patvirtinti išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
balanse nurodytų nematerialiojo turto 7,1 tūkst. Lt, ilgalaikio materialaus turto 616,3 tūkst. Lt ir
ilgalaikio turto fondo 358,1 tūkst.Lt, ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimo 261,8 tūkst. Lt,
nematerialiojo turto amortizacijos 3,5 tūkst. Lt likučių teisingumo.
Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių 52 punktu biudžetin÷je
įstaigoje atsargų apskaita turi būti tvarkoma pinigine ir kiekine išraiška pagal pavadinimus ir
materialiai atsakingus asmenis, tačiau įstaiga šio punkto nevykd÷ ir tokios apskaitos netvark÷.
Globos namai nesivadovavo Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių
nuostatomis, tod÷l mes negalime patvirtinti išlaidų sąmatos vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d.
balanse nurodyto medžiagų, maisto produktų ir kitų atsargų 69,8 tūkst. Lt likučio teisingumo.
Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių 102 punkto reikalavimus
trumpalaikio materialiojo turto apskaita sand÷lyje ir eksploatavimo metu tvarkoma pagal materialiai
atsakingus asmenis, pavadinimus, vertę ir kiekį, tačiau globos namai šio punkto reikalavimų
nevykd÷.
Kadangi trumpalaikio turto apskaita yra nevykdoma pagal reikalavimus, tod÷l mes
negalime patvirtinti 240,6 tūkst. Lt. trumpalaikio materialaus turto ir 240,6 tūkst. Lt trumpalaikio
materialaus turto fondo likučių, įrašytų išlaidų sąmatos vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse
teisingumo.
Atsiskaitymų su tiek÷jais už įsigytas prekes, atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, taip pat
atsiskaitymų su biudžetu, socialinio draudimo įstaigomis darbuotojais ir kitais debitoriais ir
kreditoriais apskaitos registrų globos namai nesudar÷, kaip tai numato Biudžetinių įstaigų
buhalterin÷s apskaitos taisyklių dalies ,, Gautinų ir mok÷tinų sumų“ reikalavimai.
D÷l to, kad globos namai nesivadovavo Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos taisyklių
reikalavimais, tod÷l negalime patvirtinti 11,4 tūkst. Lt atsiskaitymai už pavedimų l÷šas likučio
teisingumo.
Globos namai ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų neregistravo apskaitos registruose, t. y.
nesudar÷ sąskaitų registrų, tod÷l nebuvo sudaromas ir suvestinis sąskaitų registras – Didžioji
knyga.
Mes negal÷jome atlikti audito procedūrų ir nustatyti, ar išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m.
gruodžio 31 d. balanso duomenys atitinka didžiosios knygos duomenims, kadangi globos namai nei
sąskaitų registrų, nei didžiosios knygos nepildo.
Taisyklių 125 punkte yra numatyta, kad biudžeto l÷šų kasinių išlaidų apskaita yra
tvarkoma pagal atliekamas valstyb÷s funkcijas, vykdomas programas ir pagal programų išlaidų
sąmatose numatytus ekonomin÷s klasifikacijos straipsnius. Taisyklių 269 punktas nurodo, kad
faktinių išlaidų iš biudžeto apskaita tvarkoma pagal įstaigos vykdomas programas ir biudžeto
pajamų ir išlaidų funkcinę bei ekonominę klasifikaciją. Globos namai kasinių ir faktinių išlaidų
apskaitos nevykd÷.
D÷l išvardytų priežasčių negalime patvirtinti, kad kasin÷s ( 768,0 tūkst. Lt) ir faktin÷s (
732,0 tūkst. Lt) išlaidos, įrašytos į biudžeto sąmatų įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (
forma Nr. 2), yra teisingos.
Kontrol÷s ir audito tarnyba, nustačiusi klaidas ir neatitikimus, audito eigoje informavo
Vijurkų vaikų globos namų vadovybę ir vyr. buhalterį 2008 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. SK-42 ,,
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D÷l audito metu nustatytų neatitikimų“ ir pateik÷ rekomendacijas nurodytiems trūkumams šalinti
ir apskaitai tvarkyti iki bus sudaryta 2008 metų finansin÷s ataskaitos.
Mes pažymime, kad globos namai nesi÷m÷ pakankamų priemonių, kad audito metu
pateiktos rekomendacijos, tur÷jusios įtakos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s duomenų tikrumui ir
teisingumui, būtų įgyvendintos ir iki metin÷s atskaitomyb÷s sudarymo nustatyti trūkumai pašalinti.
Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos organizavimo taisyklių 4 punktą už
biudžetin÷s įstaigos buhalterin÷s apskaitos organizavimą atsako biudžetin÷s įstaigos vadovas, o tų
pačių taisyklių 20.1,20.2 punktai numato, kad vyriausias buhalteris atsako už buhalterin÷s apskaitos
sistemos, atitinkančios biudžetin÷s įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą, apskaitos registrų
parinkimą, visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių
operacijų įtraukimą į apskaitą.
Vijurkų vaikų globos namų vadovyb÷, atsižvelgdama į ataskaitoje išd÷stytus dalykus, kurie
yra reikšmingi ir d÷l kurių negal÷jome įvertinti finansin÷s atskaitomyb÷s duomenų teisingumo, turto
valdymo ir naudojimo teis÷tumo, turi imtis priemonių, kad:
1. Buhalterin÷ apskaita būtų organizuota vadovaujantis Buhalterin÷s apskaitos įstatymu,
Biudžetinių įstaigų buhalterin÷s apskaitos organizavimo taisyklių reikalavimais.
2. Įstaigos buhalterin÷ apskaita būtų tvarkoma vadovaujantis Biudžetinių įstaigų
buhalterin÷s apskaitos taisyklių reikalavimais.
3. Kasinių ir faktinių išlaidų apskaita būtų tvarkoma pagal atliekamas valstyb÷s funkcijas,
vykdomas programas ir pagal programų sąmatose numatytus ekonomin÷s klasifikacijos straipsnius.
4. Turtas ir įsipareigojimai būtų inventorizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 ,, D÷l inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (
LRV 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 370 redakcija).
Rekomendacijų įgyvendinimo planas teikiamas kartu su audito ataskaita ( 1 priedas).
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