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Mes atlikome Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ 2014 

metų metinių finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei Savivaldybės ir valstybės lėšų 

ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems 

tikslams per 2014 metus auditą  

Vadovybės atsakomybė 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ direktorius yra 

atsakingas už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 

respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bei 

efektyvią vidaus kontrolę.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Pasvalio rajono sutrikusio 

intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“  finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei 

Savivaldybės, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  
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Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinius audito standartus, 

kuriuose nurodyta, auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl 

finansinių bei biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, 

Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų 

naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ apskaitos sistemos, finansinių 

bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimo ir pateikimo, Savivaldybės ir valstybės lėšų ir 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems 

tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą pagrindą 

auditoriaus nuomonei pareikšti. 

 

Besąlyginė nuomonė dėl 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio: 

Mūsų nuomone, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ 2014 

metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. 

 

Sąlyginės nuomonės dėl 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio pagrindas: 

Analitinės apskaitos registro duomenys neatitinka registro „Didžioji knyga“ duomenims, iš 

kurių sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys,  dėl to negalima pasisakyti apie Finansinės būklės 

ataskaitos pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis straipsnyje C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“  

ir E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“ nurodyto 14.762 Lt likučio teisingumą.  

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašo 8-ojo VSAFAS priedo duomenys neatitinka 

apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenų. 

Duomenys apskaitos registre neatitinka  su Finansinės būklės ataskaitos eil. D.I. 

„Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto“ nurodytai sumai 2416,54 Lt. 

Materialines pašalpas mirties atveju apskaitė neteisinguose sąnaudų ir išmokų straipsniuose 

dėl to, Veiklos rezultatų ataskaitos eil. XIII. „Kitų paslaugų“ sumažinta 800 Lt, o eil. B.I. „Darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo“ padidinta ta pačia suma, o Pinigų srautų ataskaitoje eil. III.12 

„Kitos išmokos“ sumažinta 800 Lt, o eil. A.III.1. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“ 

padidinta ta pačia suma. 

Aiškinamajame rašte pateikta ne visa privaloma pateikti informacija. 

 Sąlyginė nuomonė dėl 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio:  

 Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ 2014 metų finansinių 

ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo 
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centro „Viltis“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2014 metų veiklos rezultatus, grynojo 

turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus.  

    

 Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas: 

 Darbuotojui, nenurodytam Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąraše, neteisėtai 

suteiktos pailgintos 35 kalendorinių dienų kasmetines atostogos.  

 Ne visais atvejais laikomasi Darbo kodekso nuostatų, darbuotojai išleidžiami atostogų 

trumpesniam laikotarpiui nei keturiolika kalendorinių dienų. 

 Patvirtintoje Darbuotojų kasmetinių atostogų eilėje nenurodytos darbuotojų nepanaudotos 

atostogų dienos už ankstesnius darbo metus. 

 Įstaigoje ilgalaikio turto, medžiagų, žaliavų, mokėtinų, gautinų sumų, įsipareigojimų 

inventorizacija atliekama nesivadovaujant teės aktais reglamentuojančiais inventorizacijos atlikimą. 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ sandėlyje saugomi 

nemaži medžiagų atsargų likučiai ir jų nenurašius įsigyjama papildomai tos pačios rūšies prekių, tai 

kelia abejonių dėl biudžeto lėšų ir turto naudojimo efektyvumo ir skaidrumo. 

 Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams: 

 Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, 

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“  visais reikšmingais 

atžvilgiais 2014 metais Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo 

įstatymų nustatytiems tikslams. 

 Audito išvada pateikta kartu su finansinio (teisėtumo) audito ataskaita. 

 

 

 

 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė     Ilma Paliukėnaitė 


