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ĮŽANGA
Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 1 ir Savivaldybės
kontrolierės 2015-04-10 pavedimu Nr. 5F, Panevėžio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos kontrolierė Regina Viškelienė, vyr. specialistės Rita Kuncienė (grupės vadovė) ir Pranė
Teišerskienė atliko viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2014 metų
finansinį (teisėtumo) auditą.
Audito tikslas – įvertinti įstaigos vidaus kontrolę, turto valdymo, naudojimo bei
disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio tikrumo ir
teisingumo.
Audituojamas subjektas – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau –
Poliklinika). Poliklinika yra Panevėžio rajono savivaldybės viešoji įstaiga, nesiekianti pelno,
teikianti pirminės ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros, antrinės ambulatorinės
sveikatos priežiūros paslaugas. Adresas: A. Jakšto g. 4, Panevėžio m., indentifikavimo kodas
302705738.
Audituojamuoju laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorė Irena Janušonienė, vyriausiąja
finansininke dirbo Vilma Januškienė.
Audituojamasis laikotarpis – 2014 metai.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamas Poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys. Audito
metu vertintą finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Taip pat vertintos 2014 m. siektinos veiklos užduotys.
Poliklinikos turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis,
kaip nurodyta finansinės būklės ataskaitoje, 2014 m. pradžioje buvo iš viso 8 647,0 tūkst. Lt,
pabaigoje – 7 421,5 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus 2, Tarptautinius
audito standartus 3.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinių ataskaitų rinkinyje
nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Auditui taikytas 0,5 % kiekybinio reikšmingumo lygis (galimų iškraipymų kiekinė išraiška)
turtui sudarė 37,10 tūkst. Lt, pajamoms – 86,0 tūkst. Lt, sąnaudoms – 84,8 tūkst. Lt.
Poliklinikoje suplanavome ir atlikome audito procedūras, kurių metu įvertinome
1 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. T-164 „Dėl viešųjų įstaigų audito
atlikimo“.
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 (2012 m. birželio
28 d. įsakymo Nr. V-171 redakcija).
3 Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai audito
standartai.
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2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio duomenis bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą. Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:
 rizikos analizė (planavimo etape), kurios pagrindu audito darbas buvo sutelktas didžiausiose
rizikos srityse;
 tvarkos aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra, kurie leido susipažinti su
Poliklinikoje sukurta kontrolės aplinka ir procedūromis;
 svarbiausių sričių (turto, pagrindinės ir kitos veiklos pajamų bei pagrindinės ir kitos veiklos
sąnaudų) pagrindinės audito procedūros – ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių detalios ir
analitinės audito procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo
visumą.
Taip pat vertinome, kaip įstaiga laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų, sutartinių įsipareigojimų,
atsižvelgėme į šių reikalavimų nesilaikymų priežastis ir įvertinome galimus jų nesilaikymo
padarinius.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas audito
procedūras.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio duomenų nenustatėme. Pastebėjimai, neturintys įtakos
reiškiant nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ataskaitų duomenų teisingumo, Poliklinikai buvo
pateikti 2015-04-22 raštu Nr. SD-21 „Dėl nustatytų neatitikimų audito metu“. Įstaigos vadovai su
nustatytais neatitikimais iš esmės sutiko. Poliklinika yra sveikatos priežiūros įstaiga ir kaip viešojo
sektoriaus subjektas įeina į Panevėžio rajono savivaldybės konsoliduojamųjų viešojo sektoriaus
subjektų grupės sudėtį. Audituojamojo laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinio informaciją
Poliklinika pateikė į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą
(VSAKIS) ir ją patvirtino nepažeisdama 2014 m. konsolidavimo kalendoriuje nustatytų terminų.
2. Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Pagal Finansinės būklės ataskaitos duomenis, Poliklinika 2014-12-31 turto likutine verte
turėjo 7 421,5 tūkst. Lt.
Ilgalaikio turto likučiai sudarė 3 112,7 tūkst. Lt. Trumpalaikio turto likučiai sudarė
4 308,8 tūkst. Lt. Tame skaičiuje grynųjų pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje buvo
3 098,7 tūkst. Lt, tai sudarė 188 proc., palyginti su atitinkamu praėjusio ataskaitinio laikotarpio
turėta grynųjų pinigų suma.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų Poliklinika neturėjo. Trumpalaikiai
įsipareigojimai siekė 619,6 tūkst. Lt ir sumažėjo 56 proc., palyginti su audituojamojo laikotarpio
pradžia. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 17,2 proc.; su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai sudarė 183 Lt; sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
sudarė 82,8 proc.
Pagal Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenis, Poliklinikos grynasis turtas sudarė
5 080,7 tūkst. Lt, iš to sk. dalininkų kapitalas – 442,9 tūkst. Lt, kuris audituojamuoju laikotarpiu
nepasikeitė. Sukauptas einamųjų metų perviršis 283,3 tūkst. Lt.
Pagal Veiklos rezultatų ataskaitos duomenis, Poliklinikos 2014 m. pagrindinės veiklos
pajamos 17 203,2 tūkst. Lt ir padidėjo, palyginti su praėjusiais metais 20,3 proc. Finansavimo
pajamos sudarė 16,0 proc., iš jų gautos lėšos ES projektams finansuoti sudarė 80,9 proc. Kitos
pagrindinės veiklos pajamos (pajamos iš Teritorinės ligonių kasos, pajamos už mokamas
medicinines paslaugas ir kt. paslaugas) sudarė 83,9 proc.
Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 16 951,3 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio ir socialinio
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draudimo sąnaudos sudarė 66,7 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Pagrindinės veiklos
rezultatas teigiamas, t. y. 251,9 tūkst. Lt perviršis. Kitos veiklos perviršis sudarė 29,9 tūkst. Lt,
finansinės investicinės veiklos – 1,4 tūkst. Lt. Grynasis veiklos perviršis 283,3 tūkst. Lt.
Pinigų srautų ataskaitos duomenimis, Poliklinikoje įplaukos sudarė 11 476,3 tūkst. Lt.
Išmokos – 10 744,6 tūkst. Lt. Išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui visoje išmokų
struktūroje sudarė 77,4 proc.
Apribojimas: audituojant pagrindinės veiklos pajamas, gautas iš Panevėžio teritorinės ligonių
kasos (toliau – TLK) 12 984,7 tūkst. Lt, darome apribojimą, kad uždirbtos pajamos, pagal 2014 m.
kovo 25 d. sutartį Nr. 10-210 (su vėlesniais papildomais susitarimais), yra finansuojamos TLK, kuri
ir kontroliuoja Poliklinikos suteiktas paslaugas ir jų finansavimo pagrįstumą.
3. Pastebėjimai darbo užmokesčio srityje
Audituojamuoju laikotarpiu darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui panaudota
11 311,9 tūkst. Lt, tai sudarė 65,6 proc. nuo gautų pajamų. Pastebime, kad 8,3 proc. darbo
užmokesčiui patvirtinto normatyvo 4 nebuvo panaudota.
Audito metu, atsitiktinės atrankos būdu patikrinus darbuotojų darbo užmokesčio už
2014 m. priskaitymą ir išmokėjimą, neatitikimų darbo apmokėjimo tvarkai 5 nenustatyta.
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis pagal pareigybes (Lt / vienam etatui)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pareigybės
Gydytojai
Kiti specialistai su aukštuoju
išsilavinimu
Slaugytojai
Kiti specialistai su spec. viduriniu
išsilavinimu
Kitas personalas

2013 m
4 985
3 831

2014 m.
5 312
3 766

1 685
2 313

1 722
2 322

1 276

1 319

Kitų specialistų su aukštuoju išsilavinimu grupės darbo užmokesčio sumažėjimą lėmė tai,
kad užbaigus projektą „Antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų
plėtros ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“ specialistams
neliko priedų.
Finansinėse ataskaitose darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei atostogų rezervo
sąnaudų apskaitoje iškraipymų nenustatyta.
4. Kiti pastebėjimai
4.1. Dėl turto naudojimo teisėtumo ir efektyvumo
Tikrindami sunaudotų atsargų apskaitą, nustatėme, kad nesivadovaujant direktorės įsakymu 6
Poliklinikoje esantiems automobiliams nenustatyti degalų limitai, nepakankama automobilių
naudojimo kontrolė: daugumoje kelionės lapų maršrutai nurodomi į vieną pusę, įrašai sunkiai
įskaitomi. Patikrinus liepos, rugpjūčio, lapkričio ir gruodžio mėnesių kelionės lapų įrašus ir degalų
sunaudojimą, paaiškėjo, kad apskaitoje fiksuoti nuolatiniai ypač GMP automobilių nukrypimai nuo
4 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-273 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbo apmokėjimo tvarkos
patvirtinimo“.

5 Poliklinikos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-273, pakeitimai 2012-12-21 Nr. V-295.
6
Direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-157 patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo
įstaigoje taisyklės.
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degalų normų – tiek degalų sunaudojimo ekonomija, tiek pereikvojimai. Nukrypimų priežastys
nenustatomos, dėl degalų pereikvojimo kaltų darbuotojų atsakomybė nenagrinėjama. Kontroliniai
važiavimai neatliekami. Neatitikimų nustatyta ir automobilių „Škoda Fabia“ Nr. AZU 635 bei
„Škoda Octavia“ Nr. DRK-474 kelionės lapų degalų apskaitoje.
Kadangi į sąnaudas nurašomas pereikvoti pagal nuvažiuotus kilometrus degalai,
neišanalizavę pereikvojimo susidarymo priežasčių, negalime pasisakyti dėl degalų sąnaudų
susidarymo pagrįstumo, degalų likučių sudarymo ir turto naudojimo Poliklinikoje teisėtumo.
Dėl Poliklinikos 2014 m. kovo 13 d. rekomendacijų Nr. A-3F – „Dėl turto naudojimo
teisėtumo“, vykdymo pastebime, kad Poliklinikos steigėjas Panevėžio rajono savivaldybės taryba
sprendimu 7 patvirtino Poliklinikos struktūrą, kurioje liko Perekšlių medicinos punktas, kaip įstaigos
struktūrinis vienetas, tačiau tinkamos patalpos jam nesurastos nuo 2012 metų. Dabartinėse patalpose
medicininės pagalbos paslaugos nebeteikiamos ir negali būti teikiamos – punktas neturi veiklos
licencijos. Per audituojamąjį laikotarpį situacija dėl Perekšlių medicinos punkto sąlygų nepasikeitė.
Savivaldybės kontrolierė

Regina Viškelienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistės

Pranė Teišerskienė
Rita Kuncienė

Susipažinau:
VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos
direktorė

Irena Janušonienė

Vyr. finansininkė

Vilma Januškienė

7 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-76 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2011-08-25 sprendimo Nr. T-164 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo“ pakeitimo“.
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REKOMENDACIJOS
Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos direktoriui užpildyti Audito
rekomendacijų planą ir pateikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai iki 2015 m. gegužės 29 d.

VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS AUDITO
REKOMENDACIJŲ PLANAS
2015-04-27
Panevėžys
Eil. Rekomendacija
Nr.

Imtis priemonių dėl turto panaudojimo
teisėtumo ir efektyvumo:
1. Nustatyti degalų limitus Poliklinikoje
esančiam transportui ir jų laikytis;
2. Nustatyti degalų pereikvojimo priežastis, pareikalaujant atsakomybės iš
kaltų asmenų;
3. Perekšlių medicinos punkto patalpų
įteisinimas ir veiklos licencijavimas.

Rekomendacijos
įvykdymo
terminas

Priemonė
rekomendacijai
vykdyti

Vykdytojas

Plano sudarymo paaiškinimas:
1–2 lentelės grafas užpildo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai, atlikę auditą;
3–5 lentelės grafas užpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingas atstovas ir pateikia
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai iki rezultatų aptarimo.
VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos direktorė

Irena Janušonienė

