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I. ĮŽANGINĖ DALIS
Mes atlikome VšĮ Kuršėnų ligoninė (toliau - Įstaiga) 2015 m. gruodžio 31d. finansinių
ataskaitų rinkinio, parengto pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus ir finansinę apskaitą LR reglamentuojančius teisės aktus, auditą.
Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito
metu, ir aptariami audito metu nustatyti Įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai.
Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų rinkinių auditą nėra siekiama nustatyti visus Įstaigos
valdymui svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.
Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai VšĮ Kuršėnų ligoninė naudojimui ir negali būti
naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiajai šaliai be išankstinio
rašytinio UAB "IDG auditoriai" sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus
privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.
II. AUDITO APIMTIS
Mes atlikome auditą pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymą ir Tarptautinius audito
standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes planuotume ir atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansinių ataskaitų rinkinyje nėra reikšmingų informacijos
iškraipymų. Neabejodami Jūsų vadovų bei darbuotojų sąžiningumu ir pasitikėdami Jūsų taikoma
vidinės kontrolės sistema, mes ieškojome įrodymų finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktiems
duomenims pagrįsti. Tuo tikslu mes susipažinome su Įstaigos buhalterinėje apskaitoje
naudojamais pirminiais apskaitos dokumentais bei apskaitos registrais tiek, kiek manėme tai
būtina aukščiau mūsų paminėtiems įrodymams surinkti. Atlikdami specialias audito procedūras
mes siekėme iki minimumo sumažinti audituoto ataskaitų rinkinio klaidingų teiginių rizikos
laipsnį.
Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad mūsų atliktas auditinis patikrinimas galėjo
nustatyti ne visus trūkumus, kurie galbūt egzistuoja Įstaigos apskaitoje. Primename, kad
atsakomybė už adekvačios vidinės kontrolės sistemos palaikymą bei pažeidimų ir apgaulių
atvejų nustatymą bei prevenciją tenka Įstaigos vadovams. Mes neprivalėjome specialiai ieškoti
sukčiavimo atvejų. Mūsų darbas buvo suplanuotas taip, kad mes galėtumėme pagrįstai tikėtis
nustatyti potencialiai galimus finansinių ataskaitų rinkinio klaidingus teiginius, galinčius atsirasti
dėl apgaulių ir kitų pažeidimų.
III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS
Už buhalterinės apskaitos tvarkymą bei finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir
pateikimą atsakinga Įstaigos vadovybė. Tikrinamuoju laikotarpiu Įstaigos direktoriaus pareigas
vykdė Arvydas Kri1ius, vyriausiosios buhalterės - Irena Baniulienė.
Atlikdami auditinį patikrinimą, mes, kaip šito reikalauja Tarptautiniai audito standartai,
vadovavomės Įstaigos tęstinos veiklos apskaitoje principu. VšĮ Kuršėnų ligoninė finansinių
ataskaitų rinkinys sudarytas pagal veiklos tęstinumo prielaidą. Įstaigos uždirbtą pelną ir
trumpalaikio turto bei grynųjų trumpalaikių įsipareigojimų būklę parodo šie rodikliai:
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- 142735

- 90 656

- 29882

22196

- 48826

10720

Kaip paaiškinta audito sutartyje, galutinis mūsų darbo tikslas buvo nepriklausomo auditoriaus
išvados parengimas. Mūsų atliktas auditas leidžia pareikšti sąlyginę audito išvadą. Tokį mūsų
sprendimą nulėmė tai, kad praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo
audituotos. Todėl savo išvadoje mes pažymėjome, kad 2015m. ataskaitose palyginamoji
informacija neaudituota. Be to, pastebėjome, kad Įstaiga trumpalaikio turto sąskaitose apskaito
veikloje naudojamą inventorių. Minėtas inventorius neatitinka Įstaigoje nustatytų kriterijų
ilgalaikiam turtui, todėl nusidėvėjimas jam neskaičiuojamas. Atkreipiame dėmesį, kad VSAF AS
-uose nustatyta, jog atsargoms priskiriamas turtas, kuris yra sunaudojamas pajamoms uždirbti per
vienerius metus arba per vieną ūkio subjekto veiklos ciklą. Todėl pradėtas naudoti inventorius
turi būti priskiriamas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms. Tokį inventoriaus apskaitos
taikymą lemia apskaitai nebūdingos kontrolinės funkcijos taikymas. Mūsų nuomone, būtų
paranku tokio turto sąnaudomis pripažintą dalį apskaityti kontrarinėje eksploatuojamo
inventoriaus sąskaitoje iki jo tarnavimo pabaigos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nenurašyto
inventoriaus vertė buvo 70,4 tūkst. eurų, todėl mūsų nuomone ta pačia suma yra padidintas
i.rumpalaikis turtas ir veiklos rezultatas.
Išskyrus anksčiau aprašytus dalykus, metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo VšĮ Kuršėnų ligoninė 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę
būklę, ir 2015 metų veiklos rezultatus ir yra parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.
IV. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪL YMAI JŲ TOBULINIMUI
Audituotos finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių
finansinės atskaitomybės įstatymais, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais (toliau - VSAF AS) ir kitais Lietuvos Respublikos
norminiais
aktais,
reglamentuojančiais įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą. Įstaigos finansiniai metai sutampa
su kalendoriniais metais.
Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma pagal Įstaigos vadovo patvirtintą buhalterinės
apskaitos sąskaitų planą. Šis planas atitinka LR fmansų ministro įsakymo Nr.lK-190 patvirtintą
Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrą sąskaitų planą.
Įstaigos finansinė apskaita vedama tvarkingai, pateikti dokumentai atspindi ūkines
operacijas teisingai ir visiškai, sumų įtraukimas į finansinių ataskaitų rinkinį pagal' .ataskaitų
eilutes atitinka dokumentuose nurodytas. Visi dokumentai buvo surasti ir patikrinti Įstaigos
patalpose Daugėlių g. 17, Kuršėnai.
Įstaigos turtas finansinėje apskaitoje įvertintas vadovaujantis 8 VSAFAS, 12 VSAFAS ir
13 VSAF AS nuostatomis.
Išskyrus III pastraipoje aptartus dalykus, veiklos rezultatų ataskaitoje Įstaiga parodė visas
gautas fmansavimo ir uždirbtas per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį pajamas ir
sąnaudas, patirtas uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatus.
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V. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS ATITIKIMO FINANSINĖMS ATASKAITOMS
ĮVERTINIMAS
Mes peržiūrėjome pridedamą VšĮ .Kuršėnų ligoninė" 2015 finansinių metų Įstaigos
veiklos ataskaitą. Mūsų 2015 m. Įstaigos veiklos ataskaitos peržiūra apėmė analitinių procedūrų
taikymą ir pokalbius su įstaigos darbuotojais. Įstaiga pateikė išsamią veiklos ataskaitą,
atskleisdama kokybinę ir kiekybinę savo veiklos pusę, parodydama svarbius vadovybės
sprendimus dabarčiai ir ateičiai.
2015 finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitoje nurodyti veiklos planai ir prognozės.
Faktiniai rezultatai ateityje gali reikšmingai skirtis nuo vadovybės dabartinių įvertinimų, nes
faktiniai įvykiai ir aplinkybės dažnai neatitinka prognozių. Mes nevertinome ateities planų ir
prognozių, tačiau mes tikrinome finansinių rodiklių atskleidimus ir jų atitikimą finansinėms
ataskaitoms.
Mes taip pat įvertinome, kaip Įstaigos metinis pranešimas atitinka kitų norminių aktų
reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str. nuostatas viešosios
įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti pateikta:
1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą
ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams
metams;
2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius;
4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus;
5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų - išlaidos darbo užmokesčiui;
6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;
8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir
kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;
9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;
10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems
asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.
Remdamiesi atlikta peržiūra, galime pareikšti, kad nepastebėjome nieko, kas verstų mus
manyti, jog Įstaigos veiklos ataskaitoje esama reikšmingų neatitikimų LR Viešųjų įstaigų
įstatymo 12-ame straipsnyje keliamiems informacijos pateikimo reikalavimams, taip pat
nepastebėjome reikšmingų į Įstaigos veiklos ataskaitą įtrauktos finansinės informacijos
neatitikimų Įstaigos finansinių ataskaitų rinkiniui.
VI. VIDAUS KONTROLĖ
Atlikdami finansinių ataskaitų rinkinio auditą, aiškinomės apskaitos ir vidaus kontrolės
sistemų tvarką ir procedūras, kurias taiko Įstaigos administracijos vadovai, kad užtikrintų
veiksmingą vadovavimą verslui, įskaitant valdymo politiką, turto apsaugą, klaidų ir apgaulės
galimybės išankstinį nustatymą ir prevenciją, apskaitos registrų teisingumą ir išbaigtumą bei
patikimos finansinės informacijos parengimą laiku. Įstaigos vidaus kontrolės sistema mums
suteikė galimybę numatyti tinkamas audito procedūras, kad pasiektume audito tikslus.
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Įstaigoje patvirtintos tvarkos ir taisyklės veikia, suformuota pakankamo lygio vidinės
kontrolės sistema, užtikrinanti komercinės rizikos kontrolę, kadrų politikos nustatymą, turto
saugumą, savalaikį ir teisingą ūkinių operacijų registravimą apskaitoje bei atvaizdavimą
finansinėse ataskaitose.
VII.
PASTEBĖJIMAI
DĖL
SPECIFINIŲ
ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI

REIKALAVIMŲ,

NUSTATYTŲ

Norime atkreipti dėmesį, jog Pelno mokesčio įstatyme numatyta, kad pelno nesiekiančios
organizacijos pelno mokestį moka nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų. Apskaičiuojant
mokestinio laikotarpio pelno mokestį, pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos
pajamoms nepriskiriamos gautos pajamos iš veiklos, vykdomos tenkinant viešuosius interesus,
kurios skiriamos tokiai veiklai finansuoti. Veiklai, vykdomai tenkinant viešuosius interesus,
priskiriama pelno nesiekiančių vienetų visuomenei naudinga veikla mokslo, kultūros, švietimo,
meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir
kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.
VIII. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI

DALYKAI

Pagrindinė audito sutarties užduotis yra 2015 metų fmansinių ataskaitų rinkinio auditas.
Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.
Primename, kad už čia išsakytas pastabas mes nesame
įmonėms, fiziniams asmenims ar valdžios institucijoms.

atsakingi jokioms

kitoms

Tikimės, kad mūsų išsakytos pastabos bus naudingos toliau vykdant Jūsų veiklą.

Šiauliai
UAB "IDG auditoriai"
Audito įmones pažymėjimo Nr. 001208
Auditorė Gražina Ribinskienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000234
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