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F'INANSU KONTROLES TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

- - ] Sios finansq kontroles taisykles ( toliau - Taisykles) parengtos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Finansq ministro 2003 m. geguZes g d. fsakymu Nr. IK - l13 .,Del minimaliq finansq
kontroles reikalavimq patviftinimo,,.

. 2. Taisyklese-vartojamos s4vokos paaiSkintos Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir
vidaus audito f statyme (2h., 2002, Nr. 1 23 -5 j40).

3. Taisykles reglamentuoja finansq kontroles organizavim4 mokyklos darbuotoiq ,
atliekandiq finansq kontrolg, pareigas ir atsakomybg.

II SKYRIUS
FINANSU KONTROLES TIKSLAI

4. Finansq kontrole turi uZtikrinti, kad butq igyvendinti Sie tikslai:
4.1. mokyklos finansine veikla butq vykdoma istatymrl, kitq teises aktq nustatyta tvarka

pagal strateginius ar kitus veiklos planus ir programas;
4.2. mokyklos turtas bei isipareigojimai tretiesiems asmenims biitq apsaugoti nuo

sukdiavimo, iSSvaistymo, pasisavinimo, neteiieio valdymo ar kitq neteisetq veikq;
4.3. mokykla vykdydama veikl4 laikytqsi patikimo finansq valdymo principq;
4.4' informacija apie mokyklos finansing veiklq bDtq teisinga ir pateikiama teises aktq

nustatyta tvarka.
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5. Direktorius kiekvienq metq pradZioje su darbuotojais inicijuojandiais ir atliekandiais
tikines operacijas, su apskaitos darbuotojais surengia pasitarim4, ku.lo m"tu primena jq teises ir
pareigas finansq kontroles srityje, pataria kaip priZiureti finansq kontroles sistem4, aptaria valstybes
kontroles ar vidaus audito pastabas ir i5vadas.

6. Direktorius uztikrina, kad finansq kontroles atZvilgiu vyrautq pritariamasis poZi[ris.

spECrALrEJr 
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7 Kad finansq kontrores tikslai butq pasiekti, kontrole bDtq reikaringa, ekonomiska,
efektyvi ir funkcionuotq kaip sistema mokykloje naudojamos organizacines prieilones kontroles
tikslams pasiekti: vidaus kontroles tvarkos ir taisykles, darbuoto]q pareigq pastirstymas ir kitos
priemones.

8. Mokykloje yra parengtos ir direktoriaus patvirtintos dios vidaus tvarkos:
8.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarios apraSas;
8.2. Atsargq apskaitos tvarkos apra3as;
8.3. Kasos ir banko operacijq organizavimo tvarkos apra5as;
8.4. Darbo uZmokesdio skaidiavimo ir mokejimo tvarlos apra5as;
8.5. Inventorizacijos tvarkos apra5as;



8.6. Kiti reikalingi mokyklos veiklai, tvarkq apra5ai.
9. Mokykloje finansq kontrole atliekama tokiu nuoseklumu:
9.1. iSankstine finansq kontrole kontrole, atliekama prie5 igyvendinant finansinius

sprendimus, kurie gali blti priimami tik tada, kaijuos patvirtina atsakingas uz kontrolg darbuotojas.
ISankstines kontroles metu nustatoma isipareigojimo iikslirrgumas, ar iesos tam tiksiui numatytos
s4matoje, ar tam pakanka leSq. Jos paskirtis - neleisti neiacionaliai naudoti le5q, materialiniq
venybiq, vertinti, kiek galima daryti iSlaidq;

9.2. einamoji finansq.kontrole - lesq nauriojimo metu atliekama kontrole. Sio.le kontroles
dalyje yra svarbu atskirti lkiniq operaciiq tvirlinimo, vykdymo, itraukimo i apskaii4 bei turto
saugojimo funkcijas. Jos paskirlis - uztikrinti, kad le5os ii materialines vertybes tutq naudojamos
pagal paskirtf , tinkamai saugomos ir itraukiamos i apskait4;

9.3. paskesnioji finansq kontrole - kontrole panaudojus le5as, kurios metu tikrinami jau
atlikti susijq veiksmai, siekiant nustatlti ar teisetai ir pagal pastirti panaudotos le5os ir materialines
vertybes, ar nebuvo istatymq paZeidimq, piktnaudZiavimr-1.
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10. Atliekant finansq kontrolg didZiausias demesys skiriamas Sioms finansq kontroles
sistemos dalims:

1 0.1 . lkiniq operacijq ir [kiniq ivykiq regisrravimui;
10.2. piniginiq leiq apskaitai;
1 0.3. isipareigojimq apskaitai;
10.4. turto apskaitai;
I 0.5. registrq sudarymui.

pAGRrNDrNrAr KoNrRoLEr *J.1Srfrt#XisKrRosE FTNANSU KoNrRoLEs
SISTEMOS DALYSE

11. Kiekvienoje sistemos 
_dalyje nustatyti Sie pagrindiniai kontroles klausimai vykdant

iSanksting, einam4jq, ir paskesni4j4 kontiolg.
12. Pagrindiniai kontrol6s klausimai iikiniq ivykiq ir lkiniq operacijq dokumentavime:
12.1. Ar atliekama kontrole siekiant, kad visos ukines opeiac-ijos ir itirllai lvykiai biitq

fi ksuojami apskaitos dokumentuose;
12.2. Ar atliekamos ukines operacijos patvirtintos atsakingq darbuotojq;
12.3. Ar dokumentuose uZfiksuotos fikines operacijos ir ukiniai lvykiailtraukti i apskaitos

registrus;
12.4. Ar Dkines operacijos_ir ikiniai ivykiai i apskaitos registrus ltraukti vienq kartq;
12.5. Ar iikiniq ivykiq ir nkiniq operaciiq apskaitos dokumentai surasomi laiku.
13. Pagrindiniai kontrol6s klausimai piniginiq lesq apskaitoje:
13.1. Ar banko s4skaitq lplaukos ir iSlaidos bei likudlai atitinka apskaitos registrus;
13.2. Ar mokejimai .is banko s4skaitq yra patvirtinti atitinkamais- dokumentais,

leidZiandiais atlikti tokius mokejimus;
13.3. Ar mokejimus apskaidiuoja ir atlieka skirtingi darbuotojai;
14. Pagrindiniai kontrol6s klausimai !sipareigojimq apskaitoje:

11.1. A. isipareigojimq sumaZejimas ir padidejimas patviftinta; apskaitos dokumentais;
. 14.2. Ar isipareigojimq suma, jtraukta i apskaitoi registrus, yra detalizuojama pagal

isipareigojimq Saltinius.
15. Pagrindiniai kontrolds klausimai turlo apskaitoje:
15.1 . Ar visas turto judejimas yra rodomas apskaitoje;



15.2. Ar veiksmai, susijg su turtu, fiksuojami apskaitoje tik juos atlikus ir pagal
atitinkamus dokumentus;

15.3. Ar tuftas apskaitoje sugrupuotas i grupes bei pogrupius ir turi inventorinius
numerius;

15.4. Ar uZ nenaudojamq ir perduot4 naudoti turtq paskirti atsakingi darbuotojai;
15.5. Ar aiSki ir patikima turto i5davimo naudoti sistema;
16. Pagrindiniai kontrol6s klausimai registrq sudaryme:
16.1. Ar yra nustatyta apskaitos registnl forma, turinys ir skaidius;
16.2. Ar apskaitos registrai yra informatyvOs ir tenkina vadovo bei kitq padaliniq

poreikius;
16.3. Ar suvestiniai apskaitos registrq duomenys lengvai perkeliami i ataskaitas.

VII SKYTIUS
ISANKSTINES IR EINAMOSIoS FINANSU KONTRoLES ATLIKIMAS

17. Mokykloje i3anksting ir einamqjq finansq kontrolg atlieka vyresnioji buhaltere.
18. Vyr. buhalteris atliekantis i3anksting finansq kontrolg pasira5o apskaitos dokumentus,

paZymas, ataskaitas ir kitus dokumentus leidZiandius atlikti [king operacij4. Vyr. buhalteris
pasira5ydamas r.rkiniq operacijq dokumentus patvirtina, kad [kine operacija yra teiseta, dokumentai,
susijg su [kines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad operacijai atlikti pakaks
patvirtintq asignavimq leBq.

19. I5ankstines finansq kontroles proced[ras atliekantis vyr. buhalteris priZiuri jam 5iq
kontroles taisykliq priskirtq uZduodiq paskirstym4 darbuotojams, jq tvirtinim4 ir uZduodiq
vykdym4. UZtikrina, kadjo uZduotys bItrl teisingai suprastos ir lvykdytos.

20. ISankstines finansq kontroles metu nustatgs, kad iiking operacija yra neteiseta arba kadjai atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq, kad uking operacij4 pagrind2iantys dokumentai yra
netinkamai parengti, vyr. buhalteris privalo atsisakyti pasira5l.ti ukines operac-os dokumentus ir
nurodydamas atsisakymo prieZastis apie tai ra5tu pranesti mokyklos direktoiiui.
, 21. I5anksting ir einam4j4 finansq kontrolg atliekandio darbuotojo uZduotys atskirose
kontroles sistemos dalyse:

. .21.1. frkiniq ivykiq ir operacijq dokumentavime darbuotojas atliekantis i5anksting ir
einamqj4 finansq kontrolg uZtikrina, kad mokykloje bltq:

- patvirtintas darbuotojq s4raSas, kuriems suteikta teise suraSyti ir tvirlinti apskaitos
dokumentus, surasant ir tvirtinant juos pasirasytq atitinkamus igaliojimus tuiintys darbuotojai;

- apskaitos dokumentai sura3omi laiku po [kines operacijos atlikimo;
- nebiitq atvejq, kai iikine operacija pirma atliekama, o tada tvidinama;
- aptikus klaidq ir netikslumq apskaitos dokumentuose, nedelsiant imtqsi priemoniq

klaidoms ir netikslumams i5taisyti, o klaidq taisymas bltq atliekamas visuose su lkine-operacija
susijusiuose dokumentuosel

- laikomasi [kiniq operacijq atlikimo nuoseklumo - nuo patvirlinimo jas atlikti iki
itraukimo j apskairos regisrrus;

- visi apskaitos dokumentai itraukti i apskaitos registrus ir tik vienq kart4.

. 21.2- Piniginiq l65q apskaitoje darbuotojas atliekantis isanksting ir einamqiq finansq
kontrolg uZtikrina:

- kad bltq atliekamas periodiskas banko israsq ir apskaitos registrq sutikrinimas;
- visi dokumentai bltq patikrinami pries atliekant mokejim4, o ismokamos sumos

atitiktq patviftintas.

_ 21.3. fsipareigojimq apskaitoje darbuotojas atliekantis isanksting ir einamqi4 finansq
kontrolg uZtikrina:

yra teiseti ir patvirtinti dokumentais;



- kad apskaitos registrU sistema leistq nustatl.ti kiekvien4 skolini atvej i su kiekvienu
atYeju;

- isipareigojimai sumaZetq (padidetq) tik gavus atitinkamus apskaitos dokumentus;
- b[tq tiksliai Zinomos moketinos sumos kiekvieno isiskolinimo atveju.

21.4. Turto apskaitoje darbuotojas atliekantis i5anksting ir einam4i4 finansq kontrolg
uztikrina:

- kad mokyktoje b[tq nustatyta turto pajamavimo, saugojimo, i5davimo naudoti ir
nura3ymo tvarka;

- kad veiksmai susijg su tu(u biitq teisingai fiksuojami apskaitoje ir traukiami i apskait4
tik juos atlikus, bet ne anksdiau;

- kad visi5kai nusidevejgs tutas btitq parodomas apskaitoje ir nebitq s4lygq pasisavinti
nusidevejusi turt4;

- kad butq nustatyta inventorizacij os tvarka ir periodiSkumas, o inventorizacijos metu
nustadius neatitikimq arba trtkumq atitinkamai b[tq koreguojami apskaitos registrai;

- kad su darbuotojais, igaliotais saugoti tufiE b[tq sudarytos materialines
sutartys, o turt4 naudojantys asmenys sugebetqjuo tinkamai naudotis;

- gautam tuftui bDtq suteiktas inventorinis numeris.

atsakomybes

21.5. Registrq sudaryme darbuotojas atliekantis i5anksting ir einamqj4 finansq kontrolg
uztikrina, kad:

- nustatyta ir patvirlinta apskaitos registrq forma, o sudary.tus registrus pasiraso
darbuotojai atsakingi uZjq sudarymq ir patikimumq;

apskaitos registrq duomenys yra tikrinami pries juos perkeliant i suvestinius registrus
arba ataskaitas;

sudaryi be papildomq skaie iavimq:
- apskaitos registrai sudaromi laiku;

siekiant iSvengti klaidq registrq duomenys dar karlq patikrinami juos perkeliant i
ataskaitas.

pASKEsNrosm .,Jl'iSf IS'J;RoLES ArLrKrMAs

22. Mokykloje paskesni4j4 finansq kontrolg atlieka mokyklos direktorius.
23. Direktorius, atlikgs paskesniqj4 finansq kontrolg ir nustatgs, kad ir kiti darbuotojai

kontroles ir jos prieZilros metu nustate patvirtintq darbo procedfirq ir reikalavimq nesilaikymo
atvejus, parengia kontroles efektyvumo ataskait4. Kontroles efektyvumo ataskaiioje turi b[ti
nurodytas ataskaitiniais metais nustatltas klaidq ir netikslumq atvejq skaidius ir jq pobldis.
Ataskaita pateikiama kontroles efektyvumo vertinimo darbo grupei.

24. Paskesni4jQ finansq kontrolg atliekandio darbr"rotojo uZduotys atskirose Sios
kontroles sistemos dalyse:

24.1. frkiniU lvykiq ir [kiniq operacijq dokumentavime priZilreti ar:
- nenustatyta atvejq, kai lkinems operacijoms ir Dkiniams ivykiams nebuvo surasyti

apskaitos dokumentai;
- nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq, siekiant to isvengti ateityje;

nustatyta atveiq, kai [kines operacijos nebuvo patvifiintos atsakingq darbuotoiq, o
nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi prevenciniq priemoniq to iSvengti ateityje;

_ 
nustatyta atvejq, kai dokumentuose uZfiksuotos lkines operacijos ir ukiniai fvykiai

nebuvo itraukti i apskaitos registrus. Nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq, siekiant to
iSvengti ateityje;

kartus. Nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq , sieLiant'to'isvengti a;ityje.



24-2. Piniginiq ldlq apskaitoje atliekant paskesniqi4 finansq kontrolg priZi[reti ar:
- nenustatyta atvejq, kai banko s4skaitq iplaukos ir islaidos bei likudiai neatitinka

apskaitos registrq. Ar nustadius tokiq paieidimq buvo imtasi priemoniq, siekiant to i3vengti ateityje;
- nenustatyta atvejq, kai mokejimai i5 banko sqskaitos nebuvo patviftinti atitinkamais

dokumentais, leidZiandiais atlikti tokius mokejimus. Ar nustadius paZeidimq buvo imtasi priemoniq,
siekiant to iSvengti ateityj e.

24.3. fsipareigojimq apskaitoje atliekant paskesni4i4 finansq kontrolg priZiDreti ar:- nenustatyta atveiq, kai lsipareigojimai nebuvo pagrlsti apskaitos dokumentais,
nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq, siekiant to iSvengti ateityje;

- nenustatyta tokiq atvejq, kai isipareigojimq pokytis nebuvo patvirtintas apskaitos
dokumentais. Ar nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq, siekiant tolSvengti ateityje.

24.4. Turto apskaitoje atliekant paskesni4j4 finansq kontrolg priZiiireti ar:r nustat).ta atvejq, kai apskaitoje buvo parodytas ne visas turto judejimas;
- nustatyta atvejq, kai atliekant inventorizacij4 buvo nustatyta neatitikimq;
- nustatyta atvejq, kai atliekant veiksmus, susijusius su tuftu, nebuvo surajyti apskaitos

dokumentai;

. . nustatyta atvejq, kai nusidevejgs turtas nebuvo parodytas apskaitoje ir atvejq kai buvo
pasisavintas turtas;

- nustatyta atvejq, kai gautam ( isigytam) turtui nebuvo suteiktas inventorinis numeris;- nustadius auk5diau iSvardintus paZeidimus buvo imtasi priemoniq, siekiant to isvengti
ateityje.

24.5. Registrq sudaryme atliekant paskesniqj4 finansq kontrolg priZilreti ar:
nustatyta atvei q, kai darbuotojai, atsakingi uz apskaitos registrq sudarym4 ir

patikimum4, jq nepasiraSe;

nustatyta atvejq, kai duomenys nebuvo tikrinami pries juos perkeliant i suvestinius
apskaitos registrus ir todel gautos neteisingos ataskaitos arba suvestiniai regiitrai;

-. . _ 
nustatyta atvej q, kai apskaitos registrai buvo sudaryti paveluotai ir vadovai bei kiti

darbuotojai laiku negavo reikiamos inlormacijos, todel buvo paveluotai parengtos ataskaitos;
nustat)'ta atvejq, kai sudarant suvestinius apskaitos registrus ir ataskaitas teko sugaiSti

daug laiko perskaidiuojant duomenis;
- nustadius aukSdiau paminetus atvejus imtasi priemoniq, siekiant to isvengti ateityj e.

IV. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

. 25. Darbuotojai, kurie paskirli atlikti finansq kontrolg, siekdami uZtikrinti patikim4
Finansq valdym4 ir apskait4 bei tinkam4 finansines atskaitomybis sudarym4 privalo lailytis Siq
Taisykliq.

26. Taisykles isigalioja nuo jq patvirlinimo dienos.


