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AUDITO IŠVADA
DĖL TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2017 METŲ
ATASKAITŲ RINKINIŲ, SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO NAUDOJIMO
TEISĖTUMO
2018 m. kovo 30 d. Nr. AI-2
Tauragė
Besąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Mes atlikome Tauragės socialinių paslaugų centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio
auditą.
Mūsų nuomone, Tauragės socialinių paslaugų centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
parodo tikrą ir teisingą Tauragės socialinių paslaugų centro 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę,
2017 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Pagrindas pareikšti besąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. Mūsų
atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus
atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių
kontrolierių asociacijos etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos
reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų
besąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio.
Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mes atlikome Tauragės socialinių paslaugų centro 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio auditą
Mūsų nuomone, Tauragės socialinių paslaugų centro 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Pagrindas pareikšti nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus. Mūsų
atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus
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atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių
kontrolierių asociacijos etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos
reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų
besąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.
Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mes atlikome Tauragės socialinių paslaugų centro lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl lėšų ir
turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams“ apibūdintų dalykų poveikį, Tauragės socialinių paslaugų centras visais reikšmingais
atžvilgiais 2017 metais savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo
įstatymų nustatytiems tikslams.
Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos
reikalavimus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame
nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių kontrolierių asociacijos etikos kodeksą
ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.
Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų
sąlyginę nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams.
▪ Dėl Darbo kodekso reikalavimų pažeidimų (per mažas atlygis darbuotojams už viršvalandinį
darbą, neapmokėtas darbuotojų viršvalandinis darbas, papildomų atostogų dienų už viršvalandinį
darbą nesuteikimas ir neteisingas skaičiavimas) padaryta žala darbuotojams. Dėl šių pažeidimų
įtakos finansiniai duomenys nebuvo tinkamai pateikti finansinėse ataskaitose (žr. ataskaitos 3 p., 6
psl.).
▪ Dėl netinkamo darbo laiko planavimo ir organizavimo įstaiga patyrė didesnes darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudas.
▪ Nesilaikė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimo, kad apskaitos duomenys
pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizacija (žr. ataskaitos 2 p., 5 psl.).
Vadovybės atsakomybė už ataskaitų rinkinius ir lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams
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Tauragės socialinių paslaugų centro 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, už
įstaigai perduotų Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų
naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bei efektyvią vidaus kontrolę.
Auditoriaus atsakomybė už auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, kad Tauragės socialinių paslaugų centro
2017 metų finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl
apgaulės ar klaidos, o įstaigai perduotos lėšos ir turtas valdyti, naudoti ir disponuota jais teisėtai, ir
išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto
lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti
per auditą, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus.
Iškraipymai, kurių gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai
numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis finansinėmis ir biudžeto vykdymo ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus viso
audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo. Išsamesnis
auditoriaus atsakomybės apibūdinimas pateiktas Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje
adresu: www.taurage.lt. Šis apibūdinimas yra sudedamoji auditoriaus išvados dalis.
Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir
atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,
kuriuos nustatėme audito metu.
Audito išvadą teikiame kartu su 2018 m. kovo 30 d. audito ataskaita Nr. AP-1.
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