ANYKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO
TARNYBA

ATASKAITA DEL ANYKSCIU KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRE
ATLIKTO FINANSINIO (TEISETUMO) AUDITO REZULTATU
2016 m. balandzio 4 d. Nr. IV-2
Anyksciai

Auditas atliktas, vykdant
Savivaldybes kontrolieriaus
2016 m. vasario 4 d. pavedim^ Nr. KP-2

Audit^ atliko:
Savivaldybes kontrolierius Arturas Juozas Lakacauskas
Kontroles ir audito tarnybos vyriausioji specialist^ Lina Vinciuniene

Auditas pradetas 2016-02-04
Auditas baigtas 2016-03-31

Audito ataskaita skelbiama internete adresu www.anyksciai.lt

2

JZANGA

Finansinis (teisetumo) auditas atliktas vadovaujantis Anyksciu rajono savivaldybes
Kontroles ir audito tarnybos 2016 metu veiklos planu1 ir vykdant savivaldybes kontrolieriaus
2016-02-04 pavedima Nr. KP-2. Audita atliko savivaldybes kontrolierius Arturas Juozas
Lakacauskas ir Kontroles ir audito tarnybos vyriausioji specialist^ Lina Vinciuniene.
Audituojamas subjektas - Anyksciu kuno kulturos ir sporto centras (toliau - KKSC) yra
vaikij, jaunimo, suaugusiuju neformalaus ir papildomo ugdymo savivaldybes jstaiga, sudaranti
sajygas uzsiimineti sportu, koordinuojanti kuno kulturos ir sporto veikla Anyksciu rajone. KKSC
buveines adresas: Liudiskiij g. 18, 29130 Anyksciai, identifikavimo kodas - 190049838, steigejas Anykscii} rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe).
Audituojamu laikotarpiu KKSC direktoriumi dirbo Kestutis Cepulis (iki 2016-02-04),
vyriausiaja fmansininke dirbo Agrita Repeckiene.
Audito tikslas -- jvertinti KKSC 2015 metu finansiniij ir biudzeto vykdymo ataskaitu
rinkiniu duomenis, Savivaldybes lesu ir turto naudojimo ir disponavimo jais teisetuma ir ji)
naudojima jstatymy nustatytiems tikslams.
Audituojamas laikotarpis - 2015 metai.
Si ataskaita yra sudetine dalis isvados, teikiamos Anyksciu rajono savivaldybes tarybai, del
Anykscil} rajono savivaldybes 2015 metij konsoliduoti} ataskaitij rinkinio.
Pagal Anyksciu rajono savivaldybes tarybos2 patvirtintus Anykscil} kuno kulturos ir sporto
centro nuostatus, KKSC tikslas -- per sporta skatinti vaiku ir suaugusiujij saviraiska, ieskoti
talentingi} sportininki}, sporto mokslo bei medicinos specialisti} parengtomis bei praktikoje
patvirtintomis priemonemis rengti sportininkus, galincius deramai atstovauti Anyksciu rajono
savivaldybei salies cempionatuose ir pirmenybese bei tarptautiniuose sporto renginiuose, vaikij ir
suaugusiujij sveikatingumo ir sportines veiklos teikiamij paslaugu pletojimas.

1 2015-11-17 Savivaldybes kontrolieriaus jsakymas Nr.IV-16 ,,Del Anyksciu rajono savivaldybes Kontroles ir audito
tarnybos 2016 meti} veiklos piano patvirtinimo"
2 2014-02-27 Anyksciij rajono tarybos sprendimas Nr.l-TS-87 ,,Del Anyksciij kuno kulturos ir sporto centro nuostatij
patvirtinimo"

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinamas KKSC 2015 metij fmansiniij ataskaitij rinkinys pagal 2015
m. gruodzio 31 d. duomenis, kurj sudaro sios finansines ataskaitos:
- Finansines bukles ataskaita;
- Veiklos rezultatu ataskaita;
- Pinigi} srautu ataskaita;
- Grynojo turto pokyciij ataskaita;
Finansiniu ataskaitq aiskinamasis rastas.
Taip pat buvo vertinamas 2015 metij biudzeto vykdymo ataskaitij rinkinys pagal 2015 m.
gruodzio 31 d. duomenis, kurf sudaro sios biudzeto vykdymo ataskaitos:
- Biudzetiniu jstaigi} pajamij jmokij j biudzeta, biudzeto pajamij is mokesciu dalies ir kitij
lesij, skiriami} programoms fmansuoti ataskaita (forma Nr. 1)
- Biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
- Moketini} ir gautinij sumij ataskaita (forma Nr. 4);
- Biudzeto islaidij s^matij vykdymo aiskinamasis rastas.
Patvirtintame Anyksciij rajono savivaldybes biudzete3 KKSC skirta 350 815 eunj, 168 557
eurij asignavimi^ skirta islaidoms, 181 158 eurai darbo uzmokesciui, ilgalaikiam turtui jsigyti 1 100 eurq bei pajamij jmokij j biudzet^ planas - 15 851 eurai. Po patikslinimij KKSC buvo skirta
362 107 eurii, 172 413 eunj asignavimij skirta islaidoms, 182 094 eurai darbo uzmokesciui,
ilgalaikiam turtui jsigyti - 7 600 eurij bei pajamij jmoku j biudzeta planas - 17 351 eurai.
KKSC per 2015 metus gavo 360 051,24 eurij: 324 967 eurai - savivaldybes biudzeto lesos;
19 789 eurai - valstybes biudzeto lesos; 15 295,24 eurai - spec, programij lesos. KKSC 2015 metij
kasines islaidos (eurais):
Islaidq straipsniai

Asignavimij
planas,
jskaitant
patikslinimus

Gauti
asignavimai

Kasines
islaidos

Islaidi}
struktiira
proc.

Darbo uzmokestis

182094

180936

180936

51,34

Socialinio draudimo jmokos
Prekiij ir paslaugij naudojimas
tame tarpe:
Mityba

56412

56053

56053

15,90

116001

115462,24

115462,24

0,00

9861

9861

9861

2,80

1301

1301

1301

0,37

290

290

290

0,08

36396

36007,67

36007,67

10,22

Rysiij paslaugos
Medikamentai (darb. sveikatos
tikrinimas)
Transporto islaikymas

2015-02-12 Anyksciij rajono tarybos sprendimas Nr. l-TS-45 ,,Del Anykscii} rajono savivaldybes 2015 meti| biudzeto
patvirtinimo"
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Kitos prekes

8221

8140,57

8140,57

2,31

Komandiruociij islaidos

1124

1124

1124

0,32

Ilgalaikio mat. ir nemat. turto
nuoma (jskaitant veiklos
nuomaj

19775

19775

19775

5,61

Ilgalaikio materialiojo turto
einamasis remontas

14481

14481

14481

4,11

Kvalifikacijos kelimo islaidos

400

400

400

0,11

Komunalines paslaugos

4113

4 1 13

4113

1,17

Kitos paslaugos

20039

19969

19969

5,67

ISVISO ISLAIDy

354507

352451,24

352451,24

100,00

2015 metu didziausios kasines islaidos -- 67,24 proc. darbo uzmokescio ir socialinio
draudimo srityje.
KKSC 2015 metu pabaigoje turejo turto (likutine verte) ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo uz 31 258,49 euri}; atsargu uz 2 462,48 euru. Kreditinis jsiskolinimas 2015-12-31 183,83 eurai, debetinis jsiskolinimas - 6,39 eurai.
Finansinis auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais4.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankama uztikrinima, kad ataskaitose nera reiksmingi}
iskraipymij ir Savivaldybes lesos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisetai. Visiskas
uztikrinimas nejmanomas del to, kad netikrinome visu (100 proc.) ukiniu operacijij, ukiniij jvykiu ir
sudarytu sandoriu.
Auditui taikyti du kiekybinio reiksmingumo lygiai:
- 1 proc. visij kasiniij islaidij, tai sudaro 3 524,51 eurai. Sis nustatytas reiksmingumo lygis
yra didziausia priimtinu klaidlj suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienes klaidos arba ju
visuma rodo, kad biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys ir kitos biudzeto vykdymo ataskaitos,
kuriose yra nurodytos islaidos, visais reiksmingais atzvilgiais yra teisingos.
- 1 proc. KKSC turto vertes, tai sudaro 989,75 eurai. Si nustatyta suma naudojama vertinant,
ar nustatytos pavienes klaidos ar jij visuma parodo, kad finansines ir kitos ataskaitos, kuriose
nurodyti duomenys apie turta ir jsipareigojimus bei finansavimo sumas visais reiksmingais
atzvilgiais yra teisingos.
Tai didziausia priimtina klaidu suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienes klaidos
arba ju visuma rodo, kad ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas
kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reiksmingumas.
Siekiant gauti jrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, atlikta:
- tvarkos aprasu, taisykliu, jstatymi} ir kitu dokumentu perziura;

Lietuvos Respublikos valstybes kontrolieriaus 2004-01-20 jsakymas Nr. V-12 ,,Del Valstybes kontrolieriaus 2002 m.
vasario 21 jsakymo Nr. V- 26 "Del valstybinio audito reikalavimq patvirtinimo" pakeitimo" (su velesniais pakeitimais).
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- ukiniu operaciji} ir buhalteriniu s^skaitij likucii} issamios ir analitines audito procedures.
Buvo vertinama kaip audituojamas subjektas laikesi jstatymu, teises aktij, sutartinii}
jsipareigojimu. Pasirinktose svarbiausiose audito srityse (ilgalaikio turto, darbo uzmokescio ir
socialinio draudimo jmoku, pajamij ir sanaudii) atliktos pagrindines analitines audito procedures,
tarn buvo atrinkti audito pavyzdziai, kurie geriausiai reprezentavo visuma. Pakankamiems,
patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito jrodymams gauti, atsizvelgiant j audito tikslus,
naudotos Valstybinio audito reikalavimuose

patvirtintos audito procedures:

skaiciavimas

(aritmetinis tikslumas), paklausimas (jrodymij gavimas pokalbio metu), patikrinimas (jrasu,
dokumentu, turto tikrinimas), analitines procedures (tarn tikru duomemj analize).
Audito metu panaudoti duomenys, gauti is KKSC. KKSC yra atsakingas uz vertinimui
pateiktij duomenu tikruma^ ir teisingum^. Atliekant vertinima^ buvo vadovaujamasi nuostata, kad
pateikti duomenys yra teisingi, objektyvus ir issamus, o pateiktij dokumenti} kopijos atitinka
originalus.

Audito metu, 2016-02-04, kartu su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
kriminalines policijos ekonominiij nusikaltimij skyriaus pareigunais,

dalyvauta,

surasant

savanorisko daiktu, dokumenti} pateikimo protokol^, ir is Kestucio Cepulio namij, adresu Burkiskio
k., Silelio g. 11, Anyksciij r., perduodant turtq: zoliapjove - traktorius ,,HUSQVARNA CTH - 191
(Nr.281T7071166EY881228ZD) 1 vnt., zoliapjove RYDER WYZ22 (Nr.201103000230) 1 vnt,
zoliapjove

RYDER

126T02

(Nr. 10012157)

1

vnt.,

zoliapjove

PARTER

INTEK

(Nr.022307M003880) 1 vnt. Sis turtas: zoliapjove -- traktorius ,,HUSQVARNA CTH - 191,
zoliapjoves RYDER WYZ22, RYDER 126T02, PARTER INTEK bei Kestucio Cepulio asmeniskai
perduota automobiline priekaba THULE TRAILERS BRENDERUP, audito metu perduoti
saugojimui savivaldybes administracijos Bendrojo ir ukio skyriaus ukio reikalij specialistui.
2016-02-05 dalyvauta Kestuciui Cepuliui perduodant 1. e. direktoriaus pareigas Jolantai
Ceslikauskienei materialines ir nematerialines vertybes bei surasant perdavimo ir priemimo akta.
Lyginant K. Cepuliui pagal apskaitos dokumentus perduota^ ilgalaik} turta ir atsargas, nustatyta, kad
perdavimo metu neperduotos sios atsargos: motorine zoliapjove (jsigijimo kaina 249 eurii, pagal
2015-04-30 PVM saskaita faktura STI Nr. 1003409, is A. Simkaus firmos), motorine zoliapjove
(jsigijimo kaina 319 eurii, pagal 2015-12-15 PVM scjskaitc| faktura^ STI Nr.1003735, is A. Simkaus
firmos); ilgalaikis turtas: profesionali daugiafunkce zoliapjove John Deere 2653 (jsigijimo kaina
3200 eurif, pagal 2015-11-16 sutartj Nr.PDP-15/2015, sudaryt^ tarp fizinio asmens Surgauto
Alvydo ir Anyksciij kulturos ir sporto centre, atstovaujamo direktoriaus K. Cepulio. Prie sutarties
prisegtas 2015-11-16 prekiu priemimo - perdavimo aktas). 2016-02-05 perdavimo ir priemimo
akte prieraso, kad turtas perduotas saugojimui, nera.

PASTEBEJIMAI, ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
DEL LESy IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO
1.1. Del viesifjif pirkimif vykdymo
KKSC, atlikdama mazos vertes pirkimus, turi uztikrinti Viesujij pirkimij jstatymo (toliau VP|) 3 str. 1 d. nurodytij principu: lygiateisiskumo, nediskriminavimo, abipusio pripazinimo,
proporcingumo ir skaidrumo laikymasi5. Sudaromi dokumentai turi leisti pagrjsti priimti} sprendimij
atitiktj VPJ ir KKSC Supaprastintu viesujij pirkimu taisykliij nustatytiems reikalavimams.
KKSC Supaprastintij viesujij pirkimij taisykles (toliau

VP taisykles), patvirtintas

2014-05-22 direktoriaus jsakymu Nr. V-53 ,,Del Anyksciij Kuno kulturos ir sporto centre
supaprastintij viesujij pirkimij taisykliij patvirtinimo".
KKSC 2015 metij viesujij pirkimij planas, patvirtintas 2015-01-14 direktoriaus jsakymu Nr.
V-3 ,,Del viesujij pirkimij piano patvirtinimo 2015 metams". KKSC direktoriaus 2009-05-19
jsakymu Nr. V-62 ,,Del Anyksciij Kuno kulturos ir sporto centre viesujij pirkimij komisijos
sudarymo, viesojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir pirkimo organizatoriij
paskyrimo" buvo sudaryta sios sudeties Anyksciij Kuno kulturos ir sporto centre viesujij pirkimij
komisija:
1. Zilvinas Ovsiukas, plaukimo treneris - komisijos pirmininkas;
2. Jolanta Ceslikauskiene, direktoriaus pavaduotoja - komisijos pirmininko pavaduotoja;
3. Rimute Janukeniene, vadybininke;
4. Stasys Uogela, zirginio sporto treneris.
Mazos vertes pirkimo organizatoriais paskirti

Jolanta Ceslikauskiene

ir Rimute

Janukeniene.
VP taisykliij 3.1. punkte yra nustatyta, jog pirkimas gali buti pradetas, jei yra patvirtinta
pirkimo uzduotis, taciau, audituojamu laikotarpiu, beveik visais atvejais to nebuvo padaryta.
KKSC 2015 metij viesujij pirkimij plane buvo numatyta jsigyti prekiij uz 32 760 eurij,
paslaugij uz 8 504 eurus ir darbij uz 25 200 eurij. Is viso viesujij pirkimij plane - 66 464 eurij.
KKSC direktoriaus 2015-05-08 Nr. 1 patvirtintoje Uzduotyje viesajam pirkimui numatyta
atlikti slidinejimo sporto bazes patalpij, esanciij Jono Biliuno gimnazijos bendrabutyje (248,58 m2),
remonta. Planuojama maksimali sutarties verte - 34 481 eurai. Lesij saltiniai: Kuno kulturos ir
sporto remimo fondas - 20 000 eurai ir Savivaldybes biudzeto lesos - 14 481 eurai. Si suma
(14 481 eurai) buvo skirta ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, o KKSC 2015 metij
viesujij pirkimij plane - nenumatyta. KKSC Slidinejimo sporto bazes remonto darbij pirkimo
Lietuvos Respublikos viesijjq pirkimij jstatymo, 1996-08-13 Nr. 1-1491, 88 str. (su velesniais pakeitimais)

konkurso komisijos 2015-05-11 posedzio protokolu Nr. 20 buvo nutarta pritarti siulomai Sporto
bazes dalinio remonto darbij pirkimo vertei - 34 481 eurai ir issujsti kvietimus pateikti pasiulymus
trejiems tiekejams. Nors pirkimo procedures buvo atliktos visai auksciau paminetai sumai, veliau
KKSC su pirkimo laimetojais sudare sutartis tik darbams, o medziagas pirkti jsipareigojo pats.
Pazymetina, kad 2015 metais KKSC viesujij pirkimij komisija vykde tik du viesuosius
pirkimus:
1. Slidinejimo sporto bazes remonto;
2. Treniruokliij ir slidinejimo inventoriaus.
Pastarasis jvykdytas negavus Savivaldybes tarybos pritarimo turtui jsigyti, o lesos siam
pirkimui buvo skirtos is slidinejimo sporto bazes remonto nepanaudotij lesu.
Tiekejij apklausa (be viesujij pirkimu komisijos) 2015 metais buvo vykdyta tik zirginio
sporto rungciij prizams jsigyti. Visais kitais atvejais, su rangovais, prekiu tiekejais ir paslaugij
teikejais yra sudarytos tik pirkimo sutartys.
Taip pat, neatlikus viesujij pirkimij procedurij, yra sudarytos mikroautobusij nuomos
sutartys.
Pazymetina, kad KKSC daugeliu atvejij nesilaike VP taisykliij XII. skyriaus (Apklausa)
reikalavimij.
ISVADA: KKSC viesuosius pirkimus vykde pazeisdamas Viesiyi} pirkimi{ fstatyme ir KKSC
Supaprastinty viesyji} pirkimii taisykle.se \tvirtintus viesijji} pirkimii principus. Negalime patvirtinti,
kad KKSC jsigijo prekes ir paslaugas ekonomiskai naudodamas tarn skirtas lesas.
1.2. Del lesif, skirtif darbo uzmokesciui ir socialinio draudimo fmokoms
Audituojamuoju laikotarpiu KKSC darbuotojij darbo uzmokestis buvo skaiciuojamas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993-07-08 nutarimu Nr.511 ,,Del biudzetiniij
jstaigij ir organizacijij darbuotojij darbo apmokejimo tvarkos tobulinimo" (su velesniais
pakeitimais) ir Kuno kulturos ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
generalinio direktoriaus 2006-01-05 jsakymu Nr.V-4 ,,Del kuno kulturos ir sporto biudzetiniij
jstaigij ir organizacijij darbuotojij darbo apmokejimo tvarkos apraso patvirtinimo" (su velesniais
pakeitimais), pagal Anykscii} rajono savivaldybes tarybos6 patvirtintus AnykscilJ kuno kulturos ir
sporto centre nuostatus.
Audito metu nustatyta:
KKSC direktorius, jsakymuose del tarnybinio atlyginimo koeficiento ir tarifikuotij grupiij
valandij nustatymo treneriams, nesivadovavo Kuno kulturos ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2006-01-05 jsakymu Nr.V-4 ,,Del kuno kulturos

2014-02-27 Anyksciij rajono tarybos sprendimas Nr.l-TS-87 ,,Del Anykscii; kuno kulturos ir sporto centra nuostatlj
patvirtinimo"

6

8

ir sporto biudzetiniij jstaigij ir organizaciju darbuotoju darbo apmokejimo tvarkos apraso
patvirtinimo" (su velesniais pakeitimais) 2 p. nuostatomis t. y. visiems treneriams, turintiems
kvalifikacines kategorijas, skyre menesiniu tarifiniu atlygiu priedij koeficientus, neatsizvelgiant |

nustatytij pamoku ir treniruociu valandvj skaiciij per savaite\s LR Vyriausybes 1993-07-08 nutarimo N

organizaciju darbuotojij darbo apmokejimo tvarkos tobulinimo" 5.4. puntu nuostatomis, vienkartine
pinigine ismoka gali buti skiriama ne daugiau kaip karta^ per metus ir negali virsyti 100 procentij
nustatyto tarnybinio atlyginimo. Nustatyta, kad KKSC direktorius 2015-12-09 jsakymu Nr. P-55,
skirdamas vienkartines ismokas Kaledij ir Naujuju metu proga, nesivadovavo minetomis
nuostatomis.
LR Vyriausybes 1993-07-08 nutarimas Nr.511 "Del biudzetiniij jstaigij ir organizacijij
darbuotojij darbo apmokejimo tvarkos tobulinimo" (su velesniais pakeitimais) suteikia teis$
biudzetiniu jstaigu vadovams, nevirsijant darbo uzmokesciui skirtij lesij, nustatyti darbuotojams
priedus ir priemokas. Nustatomi priedai uz auksta^ kvalifikacij^, skubiq, svarbiij ar sudetingij darbu
(uzduociij) vykdym^, priemokas uz laikinai nesanciij darbuotoju funkcijij (pareigij) arba rasytiniu
darbuotojo sutikimu - papildomu darbij vykdym^ 0£igu nesudaroma papildoma darbo sutartis).
Audito metu negalejome jvertinti pagal 2015-04-02 direktoriaus jsakyma^ Nr. P-18 mokamos
priemokos teisetumo.
Pastebeta ir kitu netikslumij skaiciuojant darbo uzmokestj: atskirais atvejais negalejome
jvertinti treneriams mokamu menesiniij tarifmiu atlygiij priedu uz sportininkij kiekj rinktinese
teisetumo, kadangi negalejome nustatyti faktiskai su rinktines nariais dirbto laiko; darbuotojui
(St. U.) rugpjucio, rugsejo, spalio menesiais yra neteisingai apskaiciuotas ir ismoketas darbo
uzmokestis.
ISVADA:

Del audito

metu

nmtatyty

neatitikimif,

skaiciuojant

darbo

uzmokest},

darbuotojams per daug priskaiciuota 2 175,03 eurai darbo uzmokescio ir 673,82 eurai socialinio
draudimo fmoky. Audito metu negalejome jvertinti ismoketos priemokos 757,26 eurif

darbo

uzmokescio ir 234,60 euri} socialinio draudimo Imoki} teisetumo.
1.3. Del lesif, skirt if maitinimosi islaidoms
Atliekant audit^, nustatyta, kad maitinimosi islaidos buvo apmokamos nesivadovaujant
direktoriaus 2015-01-09 jsakymu Nr. V-l-2 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997-06-05
nutarimu Nr. 561 ,,Del sporto renginiij, vykstanciij Lietuvoje, dalyviij vienos paros maitinimosi
islaidu piniginiij kompensacijij dydziu patvirtinimo" (su velesniais pakeitimais) patvirtintais dalyviij
vienos paros maitinimosi islaidu piniginiij kompensacijij dydziais, bei nustatyti kiti neatitikimai:
- vadovaujantis Vyriausybes patvirtintais sporto renginiu, vykstanciu Lietuvoje, dalyviij
vienos paros maitinimosi islaidij piniginiij kompensacijij dydziais, maitinimosi islaidij dydis yra

numatytas vienai parai. KKSC pazeisdamas sio Vyriausybes nutarimo patvirtintas nuostatas,
atskirais atvejais maitinimosi islaidas apmokejo uz varzybas;
- nustatyti atvejai, kad maitinimosi islaidos buvo apmokamos sporto renginio vedantiesiems;
- yra atveju, kai renginiai vyksta vien^ dien^, bet maitinimosi islaidos apmokamos uz 2
dienas, pvz. sporto renginiai ,,52 begimas Anyksciai-Puntuko akmuo-Anyksciai" bei ,,VII rajonines
seniunijij zaidynes";
- nustatyta, kad maitinimosi islaidos buvo apmoketos ir KKSC darbuotojams (uz darb^j
poilsio dienomis varzybij bei sporto renginiij metu);
- nustatyta, kad apmoketos Lietuvos krepsinio federacijos organizuotiems turnyrams
(Tarptautinio jaunuju talentij krepsinio turnyro ir Tarptautinio jaunimo mergimj krepsinio turnyro)
1 083,94 eurij maitinimo islaidos teisejams, sekretoriatui ir aptarnaujanciam personalui (biudzeto
lesij). {vertinus informacij^ gauta^ is Lietuvos krepsinio federacijos, nustatyta, kad KKSC neturejo ir
negalejo tureti jokhj islaidij, jskaitant ir maitinimo islaidas, uz minetq turnyrij organizavim^, nes su
LKF sioje srityje bendradarbiavimo nebuvo.
- Audito metu negalejome nustatyti, kuo vadovaujantis KKSC buvo atliekami maitinimosi
islaidij apmokejimai, RKL varzybq dalyviams, teisejams, sekretoriatui, aptarnaujanciam personalui.
ISVADA:

Maitinimosi

islaidos buvo apmokamos,

nesivadovaujant

LR

Vyriausybes

1997-06-05 nutarimo Nr. 561 ,,Del sporto renginiif, vykstancii} Lietuvoje, dalyviif vienos paros
maitinimosi islaidi} piniginii} kompensaciji} dydzii} patvirtinimo" (su velesniais pakeitimais)
nuostatomis, nustatyti kiti neatitikimai, todel patvirtinti, kad asignavimai, skirti maitinimosi
islaidoms, naudojami ekonomiskai, negalime.
1.4. Del lesif, skirtif transporto islaidoms
Audito metu nustatyta, kad KKSC mikroautobusq VW LT-46, VW CRAFTER, nuomojamn
pagal nuomos sutartis, vairuotojai kuro cekius pristatydavo direktoriui, keliones lapai buvo pildomi
menesiui pasibaigus, nesivadovaujant direktoriaus 2007-01-04 jsakymu Nr.V-27 patvirtintos KKSC
pagal panauda^ naudojamu automobililj ir tarnybiniu autobusij naudojimo tvarkos V dalies ,,Keliones
lapij pildymas" nuostatomis. Nustatyta, kad visais menesiais, isskyrus gruodzio men. (duomenys
buvo suvedami audito metu), nebuvo kuro likuciij isvaziuojant, grjztant, nurasomas visas per
menesj pagal degallj pylimo lap^ isduotas kuras. Audito metu, sutikrinus mikroautobusl} spidometrij
duomenis ir keliones lapuose tai datai nurodytus spidometrij duomenis grjzus j garaz^, nustatyti
neatitikimai.
Vertinant su fiziniais asmenimis sudarytas panaudos sutartis, nustatyta, kad, audituojamuoju
laikotarpiu, automobiliai jstaigos reikmems buvo naudojami ne vis^ laik^, o tik tuomet, kai jis
reikalingas vykti j komandiruote, o kuro s^naudos nustatomos pagal faktinj automobilio naudojim^
jstaigos reikmems (pagal keliones lapus). Audito metu nustatyta, kad 45,8 proc. jsigyto kuro yra
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panaudota automobiliams pagal panaudos sutartis. Pagal auditui pateiktus dokumentus nustatyta,
kad krepsinio komandos ,,KKSC-Volupis" krepsininkai j varzybas buvo vezami KKSC
mikroautobusais VW LT-46, VW CHAPTER bei pagal panauda naudojamais automobiliais.
Atsizvelgiat j tai kas isdestyta, daroma isvada, kad KKSC keliones lapuose pateikta
informacija nera teisinga, o prie keliones lapij pateiktuose kuro cekiuose ne visi nurodyti kuro
kiekiai yra panaudoti minetiems mikroautobusams/automobiliams.
Pagal 8 apskaitos registro buhalterine pazym^ ,,Koreguojamieji, baigiamieji ir papildomieji
jrasai didziojoje knygoje" atsargi} likucio issifravimas 2015-12-31 datai, nustatytas atsargij (kuro)
107,78 eury trukumas.
Audito metu nustatyta, kad KKSC is V. Ciuksio firmos spalio - gruodzio menesiais pirktos
fvairios atsargines detales (sankaba, keturi amortizatoriai, septyni guoliai, duslintuvas ir kt), kurios
nebuvo panaudotos KKSC pagal nuomos sutartis naudojamam transportui. Pagal 10 apskaitos
registro buhalterine pazym^ ,,Koreguojamieji, baigiamieji ir papildomieji jrasai didziojoje knygoje"
atsargij (atsarginiij detaliuj likucio issifravimas 2015-12-31, nustatytas atsargi} (atsarginiu detaliu)
2 315,01 euri[ trukumas. Prie pazymos pridetos V. Ciuksio firmos PVM saskaitos - fakturos:
2015-10-06 serija AAA Nr. 11869 suma 660,01 euru; 2015-12-10 serija AAA Nr. 19078 suma
1 020,02 euru; 2015-12-10 serija AAA Nr. 19079 suma 634,98 euru, is viso: 2 315,01 euru.
ISVADA: Vertinant tai kas isdestyta, patvirtinti, kad asignavimai skirti transportui buvo
naudojami ekonomiskai, KKSCporeikiams, patvirtinti negalime.
1.5. Del lesif, skirt if ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomal
Audito metu nustatyta, kad nuo 2009-12-30 KKSC pagal atskiras nuomos sutartis bei
atskirus susitarimus su UAB ,,AVG Automix" (nuomos sutartys: AN01/2009.12.30/ST-32,
2011-12-01/ST-6/32-2,

2012-12-07/ST-5/32-3,

2013-12-10

Susitarimas

be

numerio,

Nr.

20150310/AN03 ir Nr. 20151218/AN04) nuomojamas mikroautobusas VW LT 46 Kasten LRS 2,5
TDI valst. Nr. BFO 694. Nuo 2005 metu gruodzio menesio iki 2015 m. gruodzio 31 d. KKSC vien
tik sio mikroautobuso nuomai, neskaitant draudimo ir kitij islaidij, isleido 99 894,37 eurus.
2015 m. vasario 27 d. KKSC su UAB ,,AGV Automix" sudare automobilio veiklos nuomos
sutartj Nr. 20150227/VN3 del mikroautobuso VW Crafter, valst. Nr. HPJ 356 nuomos, pagal kurios
prieda Nr.l per 48 menesius KKSC minetai jmonei tures sumoketi 62 081,03 eurus uz
mikroautobuso VW Crafter, valst. Nr. HPJ 356 nuoma..
Pazymetina, kad siij mikroautobusq nuomos sutartys sudarytos, neatlikus viesujij pirkimij
proceduri}.
ISVADA:

Vertinant tai kas isdestyta, patvirtinti, kad asignavimai, skirti ilgalaikio

materialiojo turto (mikroautobusi}) nuomai, buvo naudojami ekonomiskai, patvirtinti negalime.
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1.6. Dellesif, skirtif ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui
KKSC 2015-04-30 Anyksciij rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. l-TS-153 ,,Del
Anyksciu rajono savivaldybes tarybos 2015-02-12 sprendimo Nr. l-TS-45 ,,Del Anyksciij rajono
savivaldybes 2015 metu biudzeto patvirtinimo" pakeitimo" buvo skirta 14 481 eurij biudzeto lesij
asignavimij islaidoms. Jos buvo skirtos ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui
(slidinejimo sporto bazes remontui), o KKSC sias lesas panaudojo ne pagal paskirtj, jsigyjant
sporting slidinejimo jranga^ ir inventoriij (11 962,95 eurai).
ISVADA: Lesos, skirtos ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, buvo naudojamos
ne pagal paskirt\.
1.7. Del lesif, skirtif ilgalaikio turto fsigijimui
KKSC ilgalaikio turto jsigijimui 2015 m. buvo skirta 7 600 eurij. Pagal apskaitos duomenis,
3 200 euru panaudota profesionalios daugiafunkces zoliapjoves John Deere 2653 jsigijimui.
Nurodytas ilgalaikis turtas apskaitoje uzregistruotas pagal 2015-11-16 sutartj Nr.PDP-15/2015 (prie
sutarties prisegtas 2015-11-16 prekiij priemimo -- perdavimo aktas) ir pirkimo dokumentuose
nurodyta verte, taciau sis turtas faktiskai nebuvo gautas. 2016-02-05 prekiu priemimo - perdavimo
akte, K. Cepuliui pagal apskaitos dokumentus perduodant ilgalaikj turta^ ir atsargas KKSC
pavaduotojai J. Ceslikauskienei, sis turtas neperduotas, akte prieraso, kad turtas perduotas
saugojimui, nera.
Pagal 2015-12-28 UAB "MERSANA" PVM saskait^ - faktunj 15 Nr.1228000 2015-12-30
pavedimu Nr.l 167 atliktas 4 400 eurij avansinis apmokejimas uz sandelio jrengim^.
Audito metu nustatyta, kad, pagal UAB S-Sportas LT 2015-12-21 israsyt^ isankstin^
s^skait^-faktur^ Nr. SSI-15/10, uz treniruoklius ir kitas sportines prekes apmoketa 11 962,95 eurij..
Dalis prekiij: begimo takelis -- 2 294,15 eurij, dviratis-treniruoklis -- 594,15 eurij, elipsinis
treniruoklis - 582,25 eurij, slidininkij ergometras - 963,00 eurij, daugiafunkcinis treniruoklis 3 484,15 eurij, stangos komplektas -- 1 274,15 eurij, is viso 8 597,70 eurai yra priskiriamos
ilgalaikio materialiojo turto grupei, o asignavimai turtui jsigyti skiriami Savivaldybes tarybos
sprendimu, taciau Savivaldybes tarybos sprendimo turtui jsigyti nebuvo ir sios prekes jsigytos
nesilaikant teises aktij. KKSC 2015-04-30 Anyksciij rajono savivaldybes tarybos sprendimu
Nr. l-TS-153 ,,Del Anyksciij rajono savivaldybes tarybos 2015-02-12 sprendimo Nr. l-TS-45 ,,Del
Anyksciij rajono savivaldybes 2015 metij biudzeto patvirtinimo" pakeitimo" buvo skirta 14 481
eurij biudzeto lesij asignavimij islaidoms, bet ne turtui jsigyti.
ISVADA: KKSC skirti asignavimai buvo naudojami ne pagal paskirti asignavimai turtui
jsigyti nebuvo skirti Savivaldybes tarybos sprendimu, todel negalime patvirtinti 8 597, 70 euri}
panaudoty asignavimi} teisetumo.
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DEL BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITU DUOMENU
2.1. Del pajamij, gautq uz autobusq nuomq, teisetumo
Pagal Vietos savivaldos jstatymo 16 str. 2 d. 37 p. nuostatas, isimtine savivaldybes tarybos
kompetencija yra kainu ir tariff uz savivaldybes kontroliuojamu jmoniu, savivaldybes biudzetiniu ir
viesujij jstaigij (kuriij savininke yra savivaldybe) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleiviu vezim^
vietiniais marsrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos silumos, salto ir karsto vandens kainij
nustatymas (tvirtinimas) jstatymu nustatyta tvarka, vietiniij rinkliavu ir mokesciu tariff nustatymas
jstatymu nustatyta tvarka. Audito metu nustatyta, kad KKSC autobusij nuomos paslaugij jkainiai
buvo patvirtinti direktoriaus 2015-01-14 jsakymu Nr. V-4-1 ir 2015-03-02 jsakymu Nr. V-17/3.
1SVADA: Teikiami} autobusi} nuomos paslaugij. \kainiai nebuvo patvirtinti Savivaldybes
tarybos, todel negalime patvirtinti 8 172,24 eury pajamy teisetumo.
2.2. Del Biud/etiniij jstaigq pajamu jmokq j biudzetq, biudzeto pajamq is mokesciq
dalies ir kitq lesq, skiriamu programoms flnansuoti 2015-12-31 ataskaitos
2015 metais savivaldybes tarybos sprendimu7 KKSC patvirtintas 15 851 euri} teikiami}
paslaugij pajamij planas, po patikslinirmj - 17 351 eurij teikiami} paslaugq pajamq planas. Pagal
Biudzetiniu jstaigij pajamij jmoku j biudzeta, biudzeto pajamu is mokesciij dalies ir kitij lesij,
skiriamij programoms fmansuoti 2015-12-31 ataskait^ (forma Nr.l), faktines jmokos j biudzet^
17295,24 eurai, gauti ir panaudoti asignavimai 15295,24 eurai, negauti asignavimai (likutis) 2 000 eurij. Pagal apskaitos duomenis (suvestinio registro Didzioji knyga), nustatyta, kad
atsiskaitomojoje sqskaitoje liko nepervestij j biudzeta^ lesij uz surinktas mokamas paslaugas 5 147,13 eurai.
Pagal savivaldybes tarybos sprendimu8 patvirtinto Anyksciu rajono savivaldybes biudzeto
sudarymo ir vykdymo tvarkos apraso VIII. Biudzetinii} jstaigy pajamos nuostatas, j Anyksciij rajono
savivaldybes administracijos s^skait^ uz biudzetiniij jstaigij teikiamas paslaugas gautos lesos,
jskaitomos j savivaldybes biudzeto pajamas, jmokos pervedamos du kartus per menesj. Jeigu sios
pajamos s^skaitoje virsija 300 eurij, jos pervedamos per 5 darbo dienas nuo jij gavimo (kai
pavedimo dienos sutampa su svenciu arba poilsio dienomis, mokejimo terminas perkeliamas j
artimiausi^ darbo diena). Metams pasibaigus, iki sausio 10 d., asignavimu valdytojai gr^zina j
savivaldybes biudzeto izdo saskait^ surinktij uz paslaugas pajamq likucius. Asignavimij
valdytojams kitiems biudzetiniams metams paliekama naudoti 14 dalis faktiskai gautos praejusiais
metais pajami} dalies.

7 2015-02-12 AnykscSiq rajono tarybos sprendimas Nr.l-TS-45 ,,Del Anyksciij rajono savivaldybes 2015 metij biudzeto
patvirtinimo"
8 2012-09-27 Anyksciij rajono tarybos sprendimu Nr. TS-287 ,,Del Anyksciu rajono savivaldybes biudzeto sudarymo ir
vykdymo tvarkos apraso patvirtinimo" (2014-10-30 Nr.l-TS-295 redakcija)
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ISVADA: KKSC nesivadovavo savivaldybes tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. TS-287
nuostatomis ir per 5 darbo dienas nuo jif gavimo / savivaldybes biudzeto izdo sqskaitq nepervede
pajami}, kai pajami} suma sqskaitoje virsija 300 eurif, ir metams pasibaigus, iki sausio 10 d.,
negrqzino surinkti} uz paslaugas pajamif

likuciif.

2.3. Del Biudzeto islaidi} sqmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaitos
2.3.1. KKSC biudzeto lesu Biudzeto islaidu samatos vykdymo 2015-12-31 ataskaitoje
nurodyti duomenys atitinka 2015-12-17 Tarybos sprendimu Nr. l-TS-348 patvirtintus duomenis.
Audito ataskaitos 1.2.

1.7. punktuose nurodyti pastebejimai, todel del asignavimy

panaudojimo teisetumo ir teisingumo pasisakyti negalime:
- ekonomines klasiflkacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.01. Mityba -5111 euri};
- ekonomines klasiflkacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.06. Transporto islaikymas - 35 000 eury;
- ekonomines klasifikacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis
remontas -11 962,95 eury;
2.3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybilj biudzetij pajamij ir
islaidij klasifikacija9, straipsnis 2.2.1.1.1.14. ekonomines klasiflkacijos kodu apima ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma^ (jskaitant veiklos nuoma). Veiklos nuomos budu gali buti
finansuojama: pramones, prekybos jranga; medicinine jranga; zemes ukio technika, jrenginiai;
statybine technika; nekilnojamasis turtas; kompiuterine ir organizacine technika (kompiuteriai,
spausdintuvai, monitoriai, kopijavimo aparatai ir kt.); kita. { sj straipsnj nejtraukiamos transporto
priemoniij nuomos islaidos, kurios yra priskiriamos straipsniui 2.2.1.1.1.06 ,,Transporto islaikymas.
Del netinkamo Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybilj biudzetij pajamij ir islaidij
klasiflkacijos reikalavirmj taikymo, KKSC biudzeto islaidij samatos vykdymo 2015-12-31
ataskaitoje neteisingai nurode transporto priemoniij nuomos islaidas 19 775 eurus, islaidos
sumazintos ekonomines klasiflkacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.06. Transporto islaikymas, islaidos
padidintos

ekonomines

klasiflkacijos straipsnyje

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo

ir

nematerialiojo turto nuoma (jskaitant veiklos nuomaj.
ISVADA: KKSC Biudzeto islaidi} sqmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaitoje pateikti
duomenys apie 19 775 euri} panaudojimq neparodo tikrosji} naudojimo paskirties.
DEL FINANSINiy ATASKAITy DUOMENV
Audito metu patikrinome ar Finansines bukles ir Veiklos rezultatij ataskaitij duomenys
atitinka

apskaitos

duomenims.

Vertinome

informacijos

pateikim^

finansiniij

ataskaitij

aiskinamuosiuose rastuose, ar informacijos pateikimas atitinka VSAFAS reikalavimus.
9 LR Finansi} ministro 2012 m. birzelio 7 d. jsakymas Nr. 1K-218 (LR Finansij ministro 2003 m. liepos 3 d. jsakymo
Nr. 1K-184 redakcija) ,,Del Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybilj biudzetij pajamij ir islaidij klasiflkacijos
patvirtinimo".
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Palyginus KKSC metiniij finansiniij ataskaitij pagal 2015-12-31 duomenis, su apskaitos
registry duomenimis, reiksmingi} neatitikimu nenustatyta.

3. KITI PASTEBEJIMAI
Jstaigoje vidaus tvarka reglamentuoja Darbo tvarkos taisykles, direktoriaus jsakymu
patvirtinta apskaitos politika, taip pat kiti vidaus teises aktai, kuriais paskirti atsakingi asmenys uz
kontroles vykdyma apskaitos, turto naudojimo ir kitose veiklos srityse.
Vidaus kontroles sistemos dalis yra finansu kontrole, kurios tikslas - uztikrinti, kad subjekto
turto valdymas, naudojimas, apsauga ir disponavimas juo, sutartiniai jsipareigojimai tretiesiems
asmenims atitiktvj teisetumo bei patikimo finansij valdymo principus. Finansu kontroles pagrindines
rusys yra isankstine, einamoji ir paskesnioji finansvj kontrole. Finansu kontrole atliekama visais
isvardytais budais arba jij deriniais.
Vertinant vidaus kontroles sukurim^ nustatyta, kad KKSC vidaus kontroles sistema
nesukurta taip, kad uztikrintu pagrindinius jai keliamus tikslus.
KKSC 2004-09-27 direktoriaus jsakymu Nr.V-7 patvirtintos Finansq vidaus kontroles
taisykles bei skirti asmenys finansu kontrolei vykdyti ir kontroliuoti: vyr. buhaltere Agrita
Jarmalaviciute (Repeckiene), treneris Algirdas Ananka, treneris Arturas Sudeikis. Pagal KKSC
patvirtintu Finansu vidaus kontroles taisykliij 7 p., isankstine ir einamaja kontrole vykdo jstaigos
vadovas, kas vykdo paskesniaja kontrole, taisyklese nenumatyta.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansu ministro 2003-05-08 jsakymo Nr. 1K-123 ,,Del
Minimally finansu kontroles reikalavimu patvirtinimo" (su velesniais pakeitimais) nuostatomis,
viesojo juridinio asmens vadovas paskiria viesojo juridinio asmens vyriausiajj buhalterj (buhalterj)
arba apskaitos tarnybos vadova, arba kit^ darbuotoja atsakyti uz ukines operacijos isankstine
fmansij kontrole, kurios tikslas yra nustatyti, ar ukine operacija yra teiseta, ar dokumentai, susije su
ukines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintij asignavimij.
Jeigu viesojo juridinio asmens vadovas nenurodo kitaip, uz einamaj^ ir paskesniaj^ finansu kontrole
atsako strukturinio padalinio (padaliniu), vykdancio priimt^ sprendima del valstybes arba
savivaldybiij turto panaudojimo arba jsipareigojimij tretiesiems asmenims, vadovas (vadovai).
Viesojo juridinio asmens vadovas uztikrina, kad valstybes tarnautojai arba darbuotojai, atliekantys
finansu kontrole, turetij tinkama kompetencijos atlikti savo funkcijas lygj ir jj palaikytij.
Savivaldybes biudzeto lesij naudojimo ne pagal paskirtj faktai rodo, kad asignavimu
valdytojas - KKSC aplaidziai atlieka Biudzeto sandaros jstatymo10, 5 str. 5, 6, 7 d. nustatytas
asignavimq valdytojo pareigas - asignavimij valdytojas privalo kontroliuoti ir vykdyti savo
vadovaujamos biudzetines fstaigos \sipareigojimus ir kittf subjekty (Organizacijos)
' Lietuvos Respublikos biudzeto sandaros jstatymas, 2003-12-23, Nr. IX-1946, su velesniais pakeitimais.

finansines
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atskaitomybes analize, uztikrinti fmansiniif ataskaity teisingumq ir program^ vykdymo ir paskirtij
asignavimij naudojimo teisetumq, ekonomiskumq ir rezultalyvumq.
ISVADA: KKSC vidaus kontroles sistema nesukurta taip, kad uztikrintij pagrindinius jai
keliamus tikslus, nustatyti vidaus kontroles trukumai, vykdant viesuosius pirkimus, biudzeto lesif
naudojimas ne pagal paskirt}, rodo, kadvidaus kontroles sistema ne visose srityse veikia patikimai,
todelji vertinama kaip silpna.
Atkreiptinas demesys, kad vadovaujantis Biudzeto sandaros jstatymo" 7 str., biudzeto
asignavimu valdytojai ir jiems pavaldziij biudzetiniij jstaigij ir kitu subjektij vadovai \statymii
nustatyta tvarka atsako uz program-^ vykdymq, program^ sqmaty sudarymq ir vykdymq, nevirsijant
patvirtinti} asignavimi} sumi}, uz paskirty asignavimi} efektyvi}, atitinkant\ nustatytus
tikslus ir rezultatyvy naudojimq, buhalterines apskaitos organizavimq ir fmansines atskaitomybes
rengimq, pateikimq pagal istatymi{ ir kity teises akty reikalavimus.
Vadovaujantis Biudzetiniij jstaigij buhalterines apskaitos organizavimo taisykliij, patvirtinti}
Lietuvos Respublikos fmansu ministro 2005-05-25 jsakymo Nr. 1K-170, 4 punktu, uz biudzetines
Istaigos buhalterines apskaitos organizavimq atsako biudzetines Istaigos vadovas, o vadovaujantis
taisykliij 20 punktu, vyriausiasis buhalteris atsako uz visi} tinkamai jforminty

ir apskaitos

dokumentais pagrfsty ukinii} \vykiij. ar ukinii} operacijif \traukimq / apskaitq, buhalteriniif $rasy
atitiktl ukinii} Ivykii} ar ukinii} operaciji$ turiniui, apskaitos informacijos patikimumq, ukinii{
operaciji} teisetumo, lesy naudojimo teises akti} nustatyta tvarka, tinkamo apskaitos dokumentij
Iforminimo

kontrole, biudzetines Istaigos fmansines atskaitomybes sudarymq pagal sqskaiti}

duomenis.

REKOMENDACIJOS
Del audito metu nustatytij dalyku KKSC buvo informuotas savivaldybes Kontroles ir audito
tarnybos rastais12 ,,Del audito metu nustatytij dalykij" bei pateiktos rekomendacijos. KKSC
rastais 2016-03-03 Nr.SR-43 ir 2016-03-16 Nr.SR-48 ,,Del priemoniu piano" pateike parengta
priemoniij plan^, nustatytiems pazeidimams istaisyti bei 2016-03-03 jsakymu Nr.V-40 patvirtino
,,Sporto priemoniij vykdymo bei dalyviq materialinio aprupinimo tvark^", 2016-03-15 jsakymu
Nr.V-51 patvirtino ,,Anyksciu KKSC pagal panaudq naudojamij automobililj ir tarnybinilj autobusij
naudojimo tvarka", ,,Anyksciu KKSC komandiruociij islaidij apmokejimo tvarka".

Lietuvos Respublikos biudzeto sandaros jstatymas, 2003-12-23, Nr. IX-1946, su velesniais pakeitimais.
rajono savivaldybes Kontroles ir audito tarnybos rastai: 2016-02-26 Nr.SD-8, 2016-03-07 Nr.SD-9,
2016-03-16 Nr.SD-11, 2016-03-23 Nr.SD-12 ,,Del audito metu nustatytq dalyk^'.
11

l2 AnyksCi^

16
Atsizvelgdami j ataskaitoje nurodytus dalykus, kurie yra reiksmingi ir turejo jtakos
finansiniij bei biudzeto vykdymo ataskaitij duomenu teisingumui bei lesu_ ir turto valdymui,
rekomenduojame:
1. Viesuosius pirkimus organizuoti ir vykdyti vadovaujantis teises akti} reikalavimais
(ataskaitos 1.1. p. pastebejimas).
2. Atsizvelgiant j tai, kad nuo 2016-01-01 jsigaliojo nauja VPJ redakcija, buti} tikslinga
perziureti KKSC VP taisykles ir, esant reikalui jas papildyti arba pakeisti, siekiant isvengti
neatitikimi} su VPJ.
3. Uztikrinti, kad vadovaujantis Buhalterines apskaitos jstatymo13 17 str. nuostatomis,
finansines ataskaitos butu sudaromos pagal s^skaitu duomenis Jmoniij fmansines atskaitomybes
jstatymo, Viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatymo ir kitij teises aktq nustatyta tvarka (ataskaitos
2.3.1. - 2.3.2. p. pastebejimai).
4. Tikslinga patikslinti ir (ar) naujai patvirtinti Finansu kontroles taisykles (ataskaitos 3. p.
pastebejimas).
5. Sustiprinti kontroles procedures, kad audito metu nurodytos klaidos ir neatitikimai
nesikartotu ateityje.

Informacij^ apie pateiktij rekomendacijij jgyvendinimo plana Kontroles ir audito tarnybai
prasome pateikti per desimt darbo dienu nuo ataskaitos gavirno.
Ataskaita surasyta 4 egzemplioriais: Anyksciij rajono savivaldybes merui, Anyksciu rajono
savivaldybes administracijos direktorei, Anyksciq kuno kulturos ir sporto centro 1. e. p. direktoriui
ir vienas egzempliorius lieka Kontroles ir audito tarnybai.

Savivaldybes kontrolierius

Kontroles ir audito tarnybos vyriausioji specialist^

13

Arturas Juozas Lakacauskas

Lina Vinciuniene

Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos jstatymas, 2001-11-06, Nr. IX-574, su velesniais pakeitimais.

