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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2020 metų veiklos planu1.
Audituojamas subjektas – Skalvijos namai, (toliau - Namai) adresas: Lauko g. 17-1A,
Jurbarkas. Juridinio asmens kodas 190989312. Namai yra Jurbarko r. sav. biudžetinė įstaiga.
Audituojamas laikotarpis – 2019 metai.
Audito tikslas – įvertinti ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2019 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumo bei dėl savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo.
Skalvijos namams vadovauja direktorius Nerijus Jarilinas, buhalterinę apskaitą tvarko
vyriausioji buhalterė Aušra Šiugždienė.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktų
duomenų teisingumo bei dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo pareiškiama audito išvadoje.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2 ir Tarptautinius
audito standartus, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir
disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito apribojimų ir to
fakto, kad mes netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Audito metu vertinome Namų 2019 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenis.
Vertinamą žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė Finansinės būklės ataskaita,
Veiklos rezultatų ataskaita, Grynojo turto pokyčio ataskaita, Pinigų srautų ataskaita ir finansinių
ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2019 m. gruodžio
31 d. duomenis.
Turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta
Finansinės būklės ataskaitoje, 2019 m. pradžioje buvo iš viso 570,0 tūkst. eurų, pabaigoje – 557,0
tūkst. eurų.
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į
biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita
(forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2), Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaita (forma Nr. 4) ir Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas. Biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
Audito metu vertinome:
•
ar savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai:
• ar laikomasi darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų;
1
2

2020 m. veiklos planas patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2019-11-28 įsakymu Nr. KT1-4;
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 (su vėlesniais pakeitimais)
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• ar teisėtai turtu naudojamasi, nuomojama ir disponuojama, kaip turtas apskaitomas ir
inventorizuojamas.
• ar visos namų išlaidos ir veiklai reikalingi ištekliai leidžiamos tikslingai.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,
atsižvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: skaičiavimas (aritmetinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (įrodymų gavimas
pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų, materialaus turto tikrinimas), analitinės (tam tikrų
duomenų analizė) ir kitos procedūros.

PASTEBĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS

1.

Dėl metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenų nenustatyta. Skalvijos namų 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas
pagal teisės aktų reikalavimus.
2.

Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo3 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas taip, kad tikrai ir teisingai
parodytų viešojo sektoriaus turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį
turtą, pinigų srautus. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo
sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, kuria
naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų naudojimo
teikiant viešąsias paslaugas.
Audito metu peržiūrėjus Finansinės būklės ataskaitoje (toliau – FBA) nurodytus likučius
paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2019-12-31) reikšmingų neatitikimų nenustatyta.
Audito metu peržiūrėjus Veiklos rezultatų ataskaitoje (toliau – VRA) nurodytus likučius
paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2019-12-31) reikšmingų neatitikimų nenustatyta.
Dėl Grynojo turto pokyčių ataskaitos- audito metu peržiūrėjus Grynojo turto pokyčių
ataskaitoje (toliau – FBA) ) nurodytus likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2019-1231) reikšmingų neatitikimų nenustatyta.
Dėl Pinigų srautų ataskaitos - audito metu peržiūrėjus Pinigų srautų ataskaitos (toliau PSA)
nurodytus likučius paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (2019-12-31) reikšmingų neatitikimų
nenustatyta.
Dėl Aiškinamojo rašto - audito metu peržiūrėjus Aiškinamojo rašto turinį, rašte pateikta
teisinga informacija.
Audito metu įvertinus finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, nustatyta, kad Finansinių
ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais.

3

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais)
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3. Dėl kitų ataskaitų
Audito metu nustatyta, kad Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d.
ataskaitoje (forma Nr. 4) nurodyti likučiai sutampa su Didžiosios knygos ir FBA (2019-12-31)
duomenimis.
Nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
2019 m. gruodžio 31 d. duomenys sutampa su Didžiosios knygos ir FBA (2019-12-31) duomenimis.
4. Dėl darbo užmokesčio
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 32. Įstaigos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje patvirtintos 28,5 pareigybės, užimtos – 28,5.

1 lentelė
Patvirtintas etatų skaičius

Faktiškai užimta metų
pabaigoje

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyr.buhalteris
Buhalteris
Socialinis darbuotojas
Socialinio darbuotojo padėjėjas

1
1
1
0,5
6
17

1
1
1
0,5
6
17

Vairuotojas
Raštinės vedėjas
Iš viso

1
1
28,5

1
1
28,5

Pareigybės pavadinimas

Daugiausia Skalvijos globos namuose patvirtinta socialinio darbuotojo padėjėjų pareigybių,
59,6 % .
Peržiūrėjus pareigybių skaičių neatitikimų nenustatyta.

Darbuotojų pareiginiai koeficientai patvirtinti vadovaujantis Skalvijos namų direktoriaus 2019
metų sausio 2 dienos įsakymu Nr. V-01 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
nustatymo“.
Peržiūrėjus darbuotojams pareiginių koeficientų taikymo teisingumą, priedų, priemokų ir kitų
išmokų išmokėjimą, neatitikimų nenustatyta
Darbuotojų pareigybių lygių ir grupių priskyrimui vadovautasi Skalvijos vaikų globos namų
direktoriaus įsakymu 2017-02-01 Nr. V-08 „Dėl pareigybių lygių ir grupių priskyrimo darbuotojų
pareigybėms“.
Direktoriaus pareiginės algos koeficientas nustatytas savivaldybės mero 2020 m. balandžio 15
d. potvarkiu Nr. P7-97, vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr.
XIII-198.
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NUSTATYTA: įstaigoje nėra patvirtinto žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo.
Nesilaikoma Lietuvos Respublikos Darbo kodekso4 120 str. 3 d.
5. Ilgalaikio turto srityje
Skalvijos namai 2019 m. gruodžio 31 d. turėjo ilgalaikio materialaus turto už 452519 Eur.
Namų turtą sudaro gautos lėšos:
•
iš kitų šaltinių už 1509 Eur. Jos sudaro 0,33 % viso turto lėšų.
•
iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) tai
socialinėms paslaugoms finansuoti už 424577 Eur. Šios lėšos sudaro 93,83 % viso turto lėšų.
•
iš savivaldybės biudžeto už 26433 Eur. Tai sudaro 5,84 % viso turto lėšų (kitos
mašinos ir įrengimai).
Iš viso ilgalaikis materialusis turtas, balansine verte ataskaitinių metų pabaigai, lyginant su
praėjusių ataskaitinių metų pabaiga, sumažėjo 11966 Eur, dėl turto nusidėvėjimo.
Daugiausia Skalvijos namai 2019 metų gruodžio 31 dienai turėjo gyvenamųjų pastatų, likutine
verte 311852 Eur, tai 68,9 % skaičiuojant nuo viso turto.
Atlikus audito procedūras turto valdymo ir naudojimo srityje, neatitikimų nenustatyta.
6. Dėl inventorizacijos
•
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“ 5 15.5 p. pažymima, kad subjekto buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo negali būti
komisijos pirmininku. Skalvijos namų direktoriaus įsakyme6 komisijos pirmininke patvirtinta
laikinai l. e. vyriausioji buhalterė.
NUSTATYTA: nesilaikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 1999 m. birželio 3 d. Nr. 719 (su vėlesniais pakeitimais)
15.5 punkto. (PRIEDAS)
7. Dėl kitų dalykų
Skalvijos namai:
•
dėl finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo vadovaujasi „ Dėl finansų kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ 2010 m. sausio 12 d. Nr. V-07 Viešvilės vaikų globos namų direktoriaus
įsakymu;
•
dėl apskaitos politikos vadovaujasi „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“ 2017 m.
vasario 27 d. Nr. V-24 Skalvijos vaikų globos namų direktoriaus įsakymu.
•

4

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d.

Nr. XII-2603 (su vėlesniais pakeitimais)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 1999-06-03 Nr. 719 “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” (su
vėlesniais pakeitimais)
6
Skalvijos namų direktoriaus įsakymas “Dėl 2019 metų metinės inventorizacijos” 2019 m. lapkričio 4 d. Nr. V-36
5
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8. Dėl nekilnojamojo turto nuomos sutarčių
Skalvijos namai yra išsinuomojusi gyvenamąsias patalpas, kuriose apgyvendintos 4
šeimynos. Namai pateikė nekilnojamo turto nuomos sutartis sudarytas su fižiniais asmenimis.
2
Eil.Nr.

Sutarties
numeris

Adresas

Bendras
plotas kv.m

1.

SU-06

Parko g.5,
Smalininkai

nenurodyta

2.

SU-03

Liepų g.3A,
Smalininkai

213

3.

SU-09

Upelio g. 23,
Viešvilė

110

4.

SU-11

Upelio g. 9
Viešvilė

125

Naudingas
plotas
kv.m.
Nenurodyta
(8
licencinės
vietos)
119
(6
licencinės
vietos)
86
(6
licencinės
vietos)
71
(5
licencinės
vietos)

lentelė

Nuomos
kaina
eur.per
mėnesį

Sutarties
data

550

2018-03-01

450

2019-01-30

440

2019-08-14

448

2019-08-14

Pastebėjimas: pagal pateiktą pažymą nurodyta apie namuose esamus sanitarinius mazgus
nustatyta, kad
1. Name adresu Upelio g. 9 Viešvilė yra vienas tualetas ir viena vonia
2. Name adresu Upelio g. 23 Viešvilė yra vienas tualetas ir viena vonia
3. Name adresu Liepų g. 3A Smalininkai yra vienas tualetas ir viena vonia
4. Name adresu Parko g. 5 Smalininkai yra vienas du tualetai, viena vonia ir vienas dušas.
Tai atitinka nustatytus higienos normatyvus.

9. Dėl administracinių patalpų Lauko g. 17A remonto
2019 m. spalio 10 d. BĮ Skalvijos namai sudarė rangos sutartį su rangovu UAB ,,DIG
Baltieji rūmai” dėl Skalvijos namų negyvenamųjų patalpų paprastojo remonto su paskirties pakeitimu
darbų. Sutarties kaina 68 300,28 Eur su PVM. Rangovas darbus pabaigė metų gale ir pagal atliktų
darbų aktus buvo sumokėta rangovui per du kartus. 2019 m. gruodžio 12 d. buvo pervesta 30 578,47
Eur (pavedimo Nr. 0955) ir 2019 m. gruodžio 30 d. sumokėta 47 721,53 Eur. (pavedimo Nr. 1017).
Tokiu būdu iš viso už rangos darbus buvo sumokėta 78 300,00 Eur , arba 10 000 Eur daugiau nei
buvo numatyta. Komentaras: nusprendus atlikti papildomus kitų patalpų ( laiptinė su papildomu
išėjimu ir aikštele) remonto darbus, 10 000 Eur buvo gauta iš rajono biudžeto lėšų. Remonto suma
paskaičiuota pagal sąmatą.
Papildoma sutartis Nr. SU-22 buvo pasirašyta su rangovu 2019 m.
gruodžio mėn 11 d.
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BĮ Skalvijos namai pajamų struktūra 2019 metais
(eurais)
3 lentelė
Eil.
Nr.

Pajamos pagal
šaltinius

1.

ES projektų lėšos

2.

Jurbarko rajono
savivaldybės lėšos

3.

4.

5.

Jurbarko rajono
savivaldybės lėšos
vaikų išlaikymui
Kitų rajonų
savivaldybių lėšos
vaikų išlaikymui
Vaiko globos
rūpybos išmoka

Likutis
2019-0101
955

Planuota
gauti lėšų

Faktiškai
gauta

Panaudotos
lėšos

Likutis
2019-12-31

115836

115836

116791

0

187000

182494

182494

0

14212

323424

142766

139380

17598

9475

121284

87666

80115

17026

0

60192

46139

46139

0

11000

11000

11000

0

680

680

0

586581

576599

34624

0

6.

Valstybės biudžeto
lėšos

0

7.

Spec. lėšos

0

Iš viso pajamų

24642

3500
822236

Komentaras: namai papildomai ir gan ženklią sumą gavo ES lėšų, todėl mažiau reikėjo biudžeto lėšų.

BĮ Skalvijos namai 2019 m. lėšų panaudojimo
suvestinė (eurais)
4 lentelė
Eil.
Išlaidų straipsniai
Nr.
1. Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
2. Prekių ir paslaugų naudojimas
2.1. Mityba
2.2. Medikamentai ir medicininės
paslaugos
2.3. Transporto išlaikymas
2.4. Apranga patalynė
2.5. Už nuomą
8

suma

proc.

376095

65,2

172179
32541
4621

29,9
5,6
0,8

6956
4015
31239

1,2
0,7
5,4

2.6. Patalpų remonto išlaidos
2.7 Už komunalines paslaugas
3. Kitos prekės ir paslaugos (ryšiai,
kanceliarinės, sanitarinės, ūkinės,
banko paslaugos, licencijos,
draudimas)
IŠ VISO IŠLAIDŲ

78300
14507
28325

13,6
2,5
4,9

576599

100

Komentaras: Darbo užmokesčio dalis su socialinio draudimo įmokomis sudaro 65,2
procentus, kitoms prekėms ir paslaugoms 29,9 procentai.
Kitos išlaidos yra būtinos veiklos namų funkcionavimui. Namai turi du automobilius.
Transporto priemonėms yra patvirtinamos techniškai pagrįstos kuro sunaudojimo normos. Pildomi
kelionės lapai, kuriuose yra nurodyti maršrutai, išvažiavimo ir grįžimo laikas. Degalai nurašomi pagal
kelionės lapų duomenis. Neracionalaus automobilių naudojimo atvejų nenustatyta.

10. Sąnaudų pagrįstumo analizė
Audito metu buvo nagrinėjama, ar visos namų išlaidos buvo tikslingos, ar veiklai
reikalingi ištekliai, maistas, apranga, higienos ir kitos priemonės.
Konstatuota, kad įvairūs, veiklai reikalingi ištekliai perkami mažais kiekiais tiek kiek
reikalinga trumpam laikotarpiui. Atvejų, kad lėšos buvo naudojamos neefektyviai, ne pagal paskirtį,
nenustatyta.
Namų visos veiklos sąnaudos pagrįstos apskaitos dokumentais, ūkinės operacijos
užregistruotos apskaitos registruose. Visos veiklos sąnaudos užregistruotos teisinga verte pagal
pirminius dokumentus. Sąnaudų mažinimo galimybės yra ribotos, kadangi visos lėšos yra
naudojamos tik būtiniausioms išlaidoms apmokėti pagal nustatytus normatyvus.

Savivaldybės kontrolierius

Saulius Jakštys

Vyriausioji specialistė

Vaida Petrauskienė

Skalvijos namų direktorius

Nerijus Jarilinas

Skalvijos namų vyriausioji buhalterė

Aušra Šiugždienė
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PRIEDAS

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Nr.

Rekomendacija

1
2.

2

3.

Patvirtinti žiniaraščio
pildymo tvarkos aprašą
Atliekant metinę
inventorizaciją
vadovautis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl
inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“ 1999 m.
birželio 3 d. Nr. 719 (su
vėlesniais pakeitimais)

Subjektas,
kuriam pateikta
rekomendacija
3

Skalvijos namų
direktoriui
Skalvijos namų
direktoriui

Kontrolės ir audito vyriausioji specialistė
Vaida Petrauskienė

10

Veiksmas/
Priemonės/
Komentarai
4

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)
5

