
ŠILUTĖS RAJONO SAVIV ALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

AUDITO ATASKAITA
DĖL ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
FINANSINIO IR TEISĖTUMO AUDITO REZULTATŲ

2017-06-01 Nr. K14-9
Šilutė

Auditas atliktas vykdant

Savivaldybės kontrolierės 2016-11-10 pavedimą Nr. K13-8

Auditą atliko

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė (grupės vadovė)

vyriausioji specialistė Rasa Balandienė

Auditas pradėtas 2016-11-15

Auditas baigtas 2017 -06-02 '

Audito ataskaita skelbiama internete adresu www.silute.lt

Kontrolės ir audito tarnybos puslapyje



2

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos
finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

TURINYS

"Į Z A N G A 3

A U D1T 0 API MTI SIR MET 0 D A1 3

Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio 4

Dėl metinio biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų viešinimo 5

Dėl mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos 6

Dėl tarpinių 2016-10-01 finansinių ataskaitų 7

Dėl metinių 2016-12-31 finansinių ataskaitų 8

Dėl inventorizacijos rezultatų 9



3

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos
finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

ĮŽANGA

Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnybos 2016 metų veiklos planą ir Savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės 2016 m.
lapkričio 10 d. pavedimą Nr. K13-8. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė,
kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė (grupės vadovė), vyriausioji specialistė Rasa Balandienė.

Audituojamas subjektas - Šilutės Pamario pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla).
Įstaigos adresas: Žalgirio g. 16, LT - 99179, Šilutė; kodas juridinių asmenų registre - 190696633.
Biudžetinės įstaigos Šilutės Pamario pagrindinė mokyklos savininkas - Šilutės rajono savivaldybė,
o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Audito tikslas - įvertinti audituojamos įstaigos vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą
bei turto valdymą bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatyti ems tikslams; pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2016 metų finansinių
ataskaitų rinkinio, biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinio tikrumo ir teisingumo.

Audituojamu laikotarpiu Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai vadovavo direktorius
Jonas Bendžius (asignavimų valdytojas), vyriausiąja buhaltere dirbo Areta Juodviršytė, Eglė
Tarozienė.

Audituojamas laikotarpis - 2016 metai.
Ši audito ataskaita yra išvadų, teikiamų Šilutės rajono savivaldybės Tarybai dėl pateiktų

tvirtinti 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, Savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto naudojimo sudėtinė dalis.

Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, 0 nepriklausoma
nuomonė apie metinių finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, savivaldybės, valstybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams pareiškiama audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus ir
Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos standartus, siekiant gauti pakankamą
užtikrinimą, kad metinėse finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų,
jos parengtos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius buhalterinę
apskaitą ir ataskaitų rinkinių sudarymą, 0 savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos ir turtas
valdomas, naudojamas įstatymų nustatyti ems tikslams ir disponuojamajais teisėtai.

Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.

Audito procedūros atliktos kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu šiose srityse: ataskaitų
rinkinių viešinimo, tarpinių, metinių finansinių ataskaitų, mokėtinų ir gautinų sumų, metinės
inventorizacijos. Audito įrodymams gauti buvo atrinkti visumą geriausiai reprezentavę audito
pavyzdžiai. Audito metu kiekvienai reikšmingai ūkinių operacijų grupei, sąskaitų likučiui ir
atskleidimui parengtos ir atliktos detalios procedūros, kurios apėmė finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų sulyginimą su pagrindžiančiais apskaitos įrašais ir reikšmingų įrašų žurnaluose ir kitų
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koregavimų, atliktų Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
sudarymo metu, tyrimas.

Pakankami ems, patikimiems, tinkamiems įrodymams gauti buvo naudotos audito
procedūros: patikrinimas (dokumentų tikrinimas); paklausimas (įrodymų gavimas pokalbio metu);
duomenų analizė; teisės aktų peržiūra (atitikimas VSAFAS).

Atliekant auditą laikytas i prielaidos, kad mums pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai
išsamūs ir galutiniai, 0 dokumentų kopijos atitinka originalus. Audito metu surinkta pakankamai
įrodymų nepriklausomai finansinio ir teisėtumo audito nuomonei pareikšti.

Ataskaitoje vartojamų sąvokų žodynėlis: Šilutės rajono savivaldybė (toliau - Savivaldybė),
asignavimų valdytojas - AV, biudžetinė įstaiga - BĮ, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartai - VSAF AS, viešojo sektoriaus subjektas - VSS, biudžeto vykdymo
ataskaita - BVA, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - BVAR, finansinė ataskaita - FA,
finansinių ataskaitų rinkinys - FAR, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys - KFAR,
Finansinės būklės ataskaita - FBA, Veiklos rezultatų ataskaita - VRA, Grynojo turto pokyčių
ataskaita - GTPA, Pinigų srautų ataskaita - PSA, Aiškinamasis raštas - AR.

Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio

Audito metu buvo vertinami Mokyklos 2016 metų finansinių lr biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai.

1. Finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 duomenis.
- 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su priedais (12-ojo VSAF AS

1 priedas "Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitini laikotarpį", 13-
ojo VSAF AS 1 priedas "Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį", 8-ojo VSAF AS 1 priedas "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį", 6-ojo
VSAFAS 6 priedas "Informacija apie išankstinius apmokėjimus", 17-ojo VSAFAS 7 priedas
"Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas", 17-ojo VSAFAS 8 priedas "Informacija
apie pinigus ir pinigų ekvivalentus", 17-ojo VSAFAS 12 priedas "Informacija apie kai kurias
trumpalaikes mokėtinas sumas", 20-ojo VSAFAS 4 priedas "Informacijos apie finansavimo sumas
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį" ir 5 priedas "Finansavimo
sumų likučiai", 25-ojo VSAF AS priedas "Informacija pagal veiklos segmentus").

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2).
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4).
- Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.

Mokykla 2016 metais vykdė 01 programą - Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programą.
Programos įgyvendinimui iš viso patvirtinta 1 066,5 tūkst. Eur asignavimų, iš jų: 740,2 tūkst. Eur
darbo užmokesčiui arba 69,4 proc. visų asignavimų ir 1,00 tūkst. Eur turtui įsigyti. Bendroje skirtų
asignavimų struktūroje pagal finansavimo šaltinius didžiausią dalį skirtų lėšų sudaro: mokinio
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krepšelio lėšos - 873,7 tūkst. Eur arba 82,0 proc., savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos - 188,0
tūkst. Eur arba 17,7 proc., lėšos už paslaugas ir nuomą - 4,8 tūkst. Eur arba 0,5 proc.

Turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta
Finansinės būklės ataskaitoje, 2016 metų pradžioje buvo 1 148,148 tūkst. Eur, pabaigoje -
1 131,091 tūkst. Eur.

Mokyklos mokėtinų sumų 2016-01-01 likutis buvo 7 510,00 Eur, 2016-12-31 mokėtinos
sumos buvo 5 850,00 Eur.

Skolos pagal išlaidų straipsnius:
- Darbo užmokesčio - 4 910,00 Eur arba 84,0%;
- Socialinio draudimo įmokos - 940,00 Eur arba 16,0%;
Mokyklos gautinų sumų 2016-01-01 likutis buvo 120,00 Eur, 2016-12-31 gautinos sumos

buvo 3 728,00 Eur. Didžiausią dalį 2016-12-31 debitorinių skolų sudarė: komunalinės paslaugos-
2897,00 Eur arba 77,7 proc., išrašytos sąskaitos už patalpų nuomą - 351,00 Eur arba 9,5 proc.
Asignavimų planas savarankiškosioms funkcijoms vykdyti - 191477,00 Eur, įvykdymas -
191477,00 Eur.

Mokyklos ilgalaikis materialusis turtas pagal grupes
(Eur)

Eil. Ilgalaikis materialusis turtas Turto ..... Turto likutinė vertė,ĮSigiJimo
Nr. savikaina, 2016-01-01 2016-12-31
1. Žemė 0 0
2. Kiti pastatai 1 544818 1 002866
3. Kiti statiniai 11997 3756
4. Nekilnojamosios kultūros vertybės 0 0
5. Mašinos ir įrenginiai 35699 7186
6. Transporto priemonės 0 0
4. Kilnojamosios kultūros vertybės 0 0
8. Baldai ir biuro įranga 136960 44433
9. Kompiuterinė įranga 0 0
10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 11 774 101

Iš viso: 1741248 1058342

Dėl metinio biudžeto vykdymo irfinansinių ataskaitų viešinimo

Atlikome vertinimą, ar Šilutės rajono savivaldybės 44 VSS (tame tarpe ir Pamario
pagrindinė mokykla) 2016 metais vykdė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, l-ojo, 23-iojo
VSAF AS reikalavimus.

Vadovaujantis 23-iojo VSAFAS 20 punktu', VSS savo tarpines FA teikia už VSS grupės
KFAR parengimą atsakingam VSS ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pasibaigus tarpiniam
ataskaitiniam laikotarpiui. 23-iojo VSAFAS 22 p. reikalavimais, VSS per 10 dienų nuo FAR
pateikimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia tarpinį FAR.

1 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1K-464 .Dėl Finansų ministro 2008 m.
birželio 11 d. įsakymo "Nr. 1K-213 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto
patvirtinimo" pakeitimo II V. žinios, 2014.



6

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos
finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu/ pavedė Savivaldybės
biudžeto AV metinių FAR pateikti Biudžeto ir finansų skyriui iki kovo 15 d. Vadovaujantis Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis, VSS ataskaitų
rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje.

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 16 str. nurodyta, kad VSS metinių ataskaitų
rinkinį sudaro: metinės finansinės ataskaitos ir metinės biudžeto vykdymo ataskaitos.

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo" 35 straipsniu, už VSS ataskaitų rinkinių
sudarymą, pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako
VSS vadovas.

- Vertinimo metu nustatyta, kad Pamario pagrindinės mokyklos BVAR viešinamas, bet
ataskaitos nepatvirtintos įstaigos vadovo parašu.

- Mokyklos FAR ataskaitos viešinamos skenuotos, patvirtintos vadovo parašu, registruotos,
finansinėse ataskaitose nurodytos pastabos, taip kaip reglamentuoja teisės aktai, tačiau interneto
svetainėje nepateiktas 2016 metų Aiškinamasis raštas.

Audito metu raštu' informavome Administracijos direktorių apie BĮ teisės aktų nevykdymą,
per nustatytą Savivaldybes kontrolierės terminą (iki 2017-04-20), Administracijos direktorius, BĮ
vadovai buvo įpareigoti imtis priemonių. Gautas atsakymas, kad visi VSS supažindinti ir įpareigoti
laikytis teisės aktų reikalavimų bei nustatytųfunkcijų atlikimo terminų. Rekomendacijos igyvendintos.

Dėl mokėtinu ir gautinq sumų 2016-12-31 ataskaitos

Atlikome Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaitos (toliau - Ataskaita) pildymo bei
atvaizdavimo apskaitoje vertinimą. Vadovaujantis Finansų viceministro raštu" (toliau - Raštas) bei
VSS rekomenduojamu bendruoju sąskaitų planu, į Ataskaitą mokėtinų ir gautinų sumų likučiai,
įskaitant nuvertėjimus (balansine verte), įtrauktini pagal šias buhalterines sąskaitas:

2 klasė. Trumpalaikis turtas (gautinos sumos); išankstiniai apmokėjimai (21); per vienerius
metus gautinos sumos 22;

Išskyrus: gautinos finansavimo sumos (222); gautinos mokesčių sumos (223); gautinos
socialinės įmokos (224); gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos (227);
sukauptos gautinos sumos (iš jų, pajamų įmokos) (228); išieškomos sumos už padarytą žalą (2293);
ateinančių laikotarpių sąnaudos (212) pagal Rašto reikalavimus".

Rašte7 numatyta, kad "mokėtinos ir gautinos sumos, susidariusios pagal programas,
finansuojamas iš pajamų įmokų, taip pat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos asignavimų,
patvirtintų įstaigos biudžeto išlaidų sąmatoje, rengiant ataskaitą rodomos prie mokėtinų ir gautinų
sumų biudžeto lėšų. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo 12 str., "siekdama užtikrinti

2 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. isakymas Nr. Al-256 .Dėl finansinių
ataskaitų rinkinių pateikimo grafiko patvirtinimo".
3 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. istatymas Nr. X-1212, 16; 33.1. str. II
v. žinios, 2007, Nr. 77-3046.
4 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. istatymas Nr. X-1212 II V. žinios, 2007,
Nr. 77-3046, 35 straipsnis.
5 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. kovo 30 d. raštas Nr. K10-(1.2.)-31 .Dėl Savivaldybės
VSS rinkinių viešinimo".
6 Lietuvos Respublikos finansų viceministro 2011 m. liepos 25 d. raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 "DėI2011 metų
ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo".
7 Ten pat.
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FAR ir BVAR reikalavimų vykdymą, BĮ nustato tokią individualią sąskaitų ir jų detalizavimo
požymių struktūrą, kad būtų pateikiama minėtosioms ataskaitoms parengti reikalinga informacija".

Nesivadovauta Finansų ministro įsakymo" 10 str., AR nepateikta detali informacija apie
apskaitos registro "Didžioji knyga" gautinų sumų sąskaitų - 3 728,57 Eur likučius.

- Mokyklos Apskaitos vadove'' nesudarytas ir direktoriaus įsakymu nepatvirtintas mokėtinų ir .
gautinų sumų ataskaitos pildymo, sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašas.

- Nesivadovauta Inventorizacijos Taisyklių" 45-49 p. reikalavimais, gautinos sumos
nesuderintos suderinimo aktais. Gautinos sumos laikomos suderintomis, kai gautinų sumų
suderinimo aktą pasirašo abi šalys, patvirtindamos, kad sutinka su akte nurodyta likučio suma.

- Įvertinus apskaitos registro "Didžioji knyga" sąskaitų likučių, pateiktų 2016-12-31,
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje teisėtumą, apskaitos informacijos atskleidimą, neatitikimų
nenustatyta.

Audito metu raštu]] informavome Mokyklos direktorių apie nustatytus neatitikimus
mokėtinų ir gautinų sumų srityje, pateikėme 3 rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės
kontrolierės terminą (iki 2016-02-28), Mokyklos direktorius informavo'( apie rekomendacijų
įgyvendinimą: direktoriaus 2017-02-23 įsakymu Nr. Vl-31 patvirtintas Biudžeto vykdymo ataskaitų
pildymo, sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašas, pateiktos tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktų
kopijos, Aiškinamajame rašte atskleista informacija dėl DK gautinų sumų sąskaitų likučių -
3 728,57 Eur perkėlimq į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitq.

Dėl tarpinių 2016-10-01jinansinių ataskaitų

FBA vertinimas. Nesivadovauta 23-iojo VSAF AS 13 8 ir 9 str., sudarant FAR, finansavimo
sumos bei sukauptų sąnaudų sąskaitų likučiai neperkelti į 31XXXXX sąskaitą. FBA "Grynasis
turtas" str. IV. 1 "Einamųjų metų perviršis ar deficitas" neleistinai padidintas 3 352,00 Eur;

"Trumpalaikis turtas" str. II. .Jšankstiniai apmokėjimai" duomenys sumažinti
284,00 Eur;

"Trumpalaikis turtas" str. m.3 "Gautinos finansavimo sumos" duomenys sumažinti
112 150,00 Eur;

"Trumpalaikis turtas" str. III.5. "Sukauptos gautinos sumos" duomenys sumažinti
161 780,00 Eur;

"Trumpalaikis turtas" str. III.6. "Kitos gautinos sumos" duomenys sumažinti 8 587,00 Eur;
"Finansavimo sumos" str. 1. "Iš valstybės biudžeto" duomenys sumažinti 93 500,00 Eur;

,

8 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 isakymas Nr. 1K-465 .Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. isakymo Nr. 1K-465 .Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir taisyklių ir formų patvirtinimo" II V. žinios, 2009, Nr. 3-60.
9 Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 1d. isakymas Nr. Vl-209 .Dėl buhalterinės
apskaitos vadovo patvirtinimo".
10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1070 .Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 .Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" II TAR, 2014-10-07.
11 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. vasario 22 d. raštas Nr. K10-(1.2.)-20 .Dėl
mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje nustatytų neatitikimų".
12 Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 2017-02-28 raštas Nr. R3(1.11)-27 .Dėl mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje
nustatytų neatitikimų".
13 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 metų birželio 11 d. įsakymas 1K-213 .Dėl viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo"//V. Žinios 2008, Nr. 147-5920.
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"Finansavimo sumos" str. II. "Iš savivaldybės biudžeto" duomenys sumažinti
18 650,00 Eur;

"Įsipareigojimai" str. 11.10. "Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai" duomenys padidinti
284,00 Eur;

"Įsipareigojimai" str. 11.11. "Sukauptos mokėtinos sumos" duomenys sumažinti 125,00 Eur;
"Grynasis turtas" str. IV. "Sukauptas perviršis ar deficitas" duomenys sumažinti

3 352,00 Eur;
Apskaitos registruose ir tarpinėje jinansinėje atskaitomybėje (FBA) nustatytos klaidos

reikšmingos kokybiniu atžvilgiu.
VRA vertinimas. Nesivadovauta 23-iojo VSAFAS14 8 ir 9 str., sudarant FAR, finansavimo

sumos bei sukauptų sąnaudų sąskaitų likučiai neperkelti į 31XXXXX sąskaitą. VRA .Pagrindinės
veiklos perviršis ar deficitas" str. IV. 1 "Einamųjų metų perviršis ar deficitas" duomenys sumažinti
3 380,00 Eur.

"Kitos veiklos pajamos" duomenys sumažinti 3 297,00 Eur.
"Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką" duomenys sumažinti

3 380,00 Eur;
Apskaitos registruose ir tarpinėje jinansinėje atskaitomybėje nustatytos klaidos reikšmingos

kokybiniu atžvilgiu.
Audito metu raštu'? informavome Mokyklos direktorių apie nustatytus neatitikimus tarpinių

jinansinių ataskaitų srityje, pateikėme 8 rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės
terminą (iki 2016-12-22), Mokyklos direktorius informavo'? apie rekomendacijų įgyvendinimą:
ištaisyti apskaitos registro DK ir FBA, VRA, AR nustatyti tarpusavio duomenų neatitikimai.

Dėl metinių 2016-12-31 finansinių ataskaitų

FBA vertinimas. Apskaitos registro "Didžioji knyga" 2016-12-31 sąskaitų likučiai
teisingai perkelti į 2016-12-31 Finansinės būklės ataskaitą.

VRA vertinimas. .Pagrindinės veiklos sąnaudos" str. II. "Nusidėvėjimas ir amortizacija"
duomenys padidinti 21 502,00 Eur.

.Pagrindinės veiklos sąnaudos" str. III. .Komunalinių paslaugų ir ryšių" duomenys
sumažinti 21 502,00 Eur.

.Pagrindinės veiklos sąnaudos" str. X. "Socialinės išmokos" duomenys padidinti 27
496,00 Eur.

.Pagrindinės veiklos sąnaudos" str. XIII. "Kitų paslaugų sąnaudos" duomenys sumažinti
27 496,00 Eur.

.Pagrindinės veiklos sąnaudos" str. XIV. "Kitos" duomenys padidinti
27447,00 Eur.

PSA vertinimas - apskaitos registro "Didžioji knyga" duomenys teisingai perkelti į PSA.
GTPA vertinimas - apskaitos registro "Didžioji knyga" duomenys teisingai perkelti į

GTPA.

14 Ten pat.
15 Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. gruodžio 6 d. raštas Nr. KI0-(1.2.)-98 .Dėl
nustatytų neatitikimų finansinių ataskaitų srityje".
16 Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 2017 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. R3(1.l1)-203 .Dėl nustatytų neatitikimų
finansinių ataskaitų srityje".
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Apskaitos registruose ir metinėje finansinėje atskaitomybėje nustatytos klaidos
reikšmingos kokybiniu, kiekybiniu atžvilgiu.

Mokyklos turtas pagal 2016-12-31 FBA str. "Turtas iš viso" sudaro - 1 131 091,00 Eur.
Pagal Apskaitos politikos'i "Apskaitos politikos, apskaitiniu iverčiu keitimo ir apskaitos klaidų
taisymo tvarkos aprašo" 32 p. nuostatas, reikšmingo suma sudarant finansines ataskaitas laikoma
0,01 proc. nuo FBA praėjusio ataskaitinio laikotarpio iš viso turto sumos t.y., -113,11 Eur.

Aiškinamojo rašto vertinimas. VSS, sudarydamas AR, turi pateikti visas pastabas, kurios
yra privalomos pagal 6-ojo VSAF AS reikalavimus. AR pastabų galima neteikti, jeigu ataskaitinio ir
praėjusio ataskaitinio laikotarpio FA atitinkamos informacijos nėra, t. y., FA straipsnių sumos
lygios O. Jei yra reikšmingų pasikeitimų, nurodomos tokių pasikeitimų priežastys. Aiškinamajame
rašte detalizuojamos FBA, VRA, GTPA, PSA nurodytos sumos tiek, kiek reikalauja VSAF AS.

- Pastabos GTPA nesunumeruotos.
- Aiškinamajame rašte nedetalizuotos GTPA, PSA nurodytos sumos.
- Aiškinamajame rašte nenurodytas apskaitoje naudojamas reikšmingos klaidos dydis,

nenustatytas esminės klaidos kriterijus.
Audito metu raštu18 informavome Mokyklos direktorių apie nustatytus neatitikimus metinių

finansinių ataskaitų srityje, pateikėme 4 rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės
terminą (iki 2017-05-15), Mokyklos direktorius informavo'( apie rekomendacijų igyvendinimq:
ištaisyti apskaitos registro DK, VRA, AR nustatyti tarpusavio duomenų neatitikimai, patikslintos
FBA, VRA, nustatytas esminės klaidos kriterijus, atskleista informacija Aiškinamajame rašte apie
veiklos segmentus, nurodytas naudojamas apskaitoje reikšmingos klaidos dydis.

Dėl inventorizacijos rezultatų

Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje atliekant ilgalaikio turto pagrindines audito
procedūras 20132°, 201421 metais buvo nustatyti reikšmingi teisės aktų nesilaikymo atvejai:
ilgalaikio turto vienetų apskaitoje ir natūroje neatitikimai, neatitikimai turto registravimo,
pajamavimo, ženklinimo, inventorizacijos rezultatų įforminimo srityse, kurie sudaro prielaidas
klaidoms ir apgaulėms atsirasti.

Norint įsitikinti, ar keletą metų nustatytos klaidos nesikartoja, ar ilgalaikio turto apskaitos
registre įrašytas turtas realiai yra įstaigoje ir jai priklauso, ar faktiški šio turto likučiai sutampa su
apskaitos duomenimis, vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymur' 2016-12-14 buvo atlikta
metinė ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, inventoriaus inventorizacija, dalyvaujant

17Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 1 d. isakymas Nr. Vl-209 .Dėl buhalterinės
apskaitos vadovo patvirtinimo".
18Šilutės rajono saviva1dybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. gegužės 4 d. raštas Nr. KlO-(1.2.)-4S .Dėl audito
procedūrų finansinių ataskaitų srityje".
19Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 2017 m. gegužės 8 d. raštas Nr. R3(1.11)-R3-48 .Dėl nustatytų neatitikimų
finansinių ataskaitų srityje".
20Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito procedūrų 2013 m. sausio 2 d. raštas Nr. K6-2 .Dėl
nustatytų neatitikimų".
21Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito procedūrų 2014 m. sausio 9 d. raštas Nr. K6-(3.1.8)-3
.Dėl nustatytų neatitikimų".
22 Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. isakymas Nr. Vl-22S .Dėl metinės
inventorizacijos atlikimo."
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inventorizacijos komisijai. Savivaldybės kontrolierė, Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja
atliekamoje inventorizacijoje dalyvavo stebėtojų teisėmis.

Inventorizacijos metu patikrinta iš viso - 1 873,4 tūkst. Eur ilgalaikio turto, iš jų: 1 871,30
tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto, 2,1 tūkst. Eur ilgalaikio nematerialiojo turto. Patikrinto turto
kiekinė ir suminė išraiška atvaizduota lentelėje.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
lentelė

Eil. Sąskaitos Nr. Pavadinimas Kiekis, Vertė, Pastabos
Nr. vnt. tūkst. Eur
1. 1120001 Programinė įranga ir jos 29 2,1 Neatitikimų nenustatyta

Nematerialusis licencijos
turtas

2. 1202201 Negyvenamieji pastatai 2 1 544,8 Neatitikimų nenustatyta
materialusis turtas

3. 1203201 Kiti statiniai 2 119,9 Neatitikimų nenustatyta
4. 1205401 Kitos mašinos ir įrenginiai 39 35,7 Neatitikimų nenustatyta
5. 1208101 Baldai 43 41,4 Neatitikimų nenustatyta
6. 1208201 Kompiuterinė įranga 162 117,7 Neatitikimų nenustatyta
7. 1209401 Kitas ilgalaikis turtas 10 11,8 Neatitikimų nenustatyta

Iš viso: 287 1873,4..Inventorizacijos metu nustatėme, kad Mokyklos mventorizacijos komisija vykdė įstaigos
vadovės įsakymo reikalavimus. Inventorizacijai pasiruošta tinkamai. Inventorizacijos komisija
susipažinusi su Vyriausybės patvirtinta Inventorizacijos tvarkar', Mokyklos direktoriaus įsakymu
patvirtinta inventorizacijos atmintinė. Įstaigoje patvirtintas asmeninio turto naudojimosi įstaigoje
tvarkos aprašas, patvirtinti inventorizacijos komisijos narių parašų pavyzdžiai, kaip galinčių surašyti
ir pasirašyti inventorizavimo aprašus.

Inventorizacijos metu pertekliaus ar trūkumo nenustatyta. Todėl darytina išvada, kad
metinė inventorizacija faktiškai Mokykloje buvo atliekama, kad kiekvienas turto vienetas buvo
apžiūrimas natūroje. Mokykloje įdiegtos tinkamos ir pakankamos kontrolės procedūros
inventorizacijos srityje, jos užtikrina, kad inventorizacija vyktų pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014-10-03 nutarimu Nr. 1070 nustatytą tvarką.

Kontrolės ir audito tarnyba 2017-01-06 raštu Nr. KI0-(1.2.)-2 informavo Mokyklą dėl
inventorizacijos rezultatų.

Šilutės Pamario pag;indinės mokyklos vidaus ~tinama gerai.

Savivaldybės kontrolierė c7 ,~~ Jolita Stonkuvienė

::::~s:::ė:p::~:::erės pavaduotoja ~ _

23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 .Dėl inventorizacijos tvarkos
patvirtinimo" pakeitimo//TAR, 2014-10-07, 2014-13731, (Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070
redakcija).

Judita Subačienė

Rasa Balandienė


