TRUMPA ATASKAITA UŽ SADM 2017 M. FINANSUOTĄ PROJEKTĄ
Projekto partneris: VŠĮ “NVO teisės institutas”
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017.08.25 – 2017.12.31
Projektui skirtas finansavimas: 94.020 EUR
Projekto metu patirtos išlaidos: 93.473,76 EUR
Projekto tikslas – stiprinti Nacionalinės NVO koalicijos veiklą, gerinti teisinę – mokestinę aplinką ir
skatinti savivaldybes perduoti viešąsias paslaugas NVO, organizuojant joms mokymus ir teikiant
metodinę pagalbą.
Pagrindiniai veiklos rezultatai:
Veiklos aprašymas
Išanalizuota NVO teisinė –
mokestinė aplinka ir parengti
teisės aktų projektai
Surengti
Nacionalinės
NVO
koalicijos posėdžiai ir strateginio
planavimo sesijos
Dalyvauta valstybės institucijų
darbo grupių ir komisijų veikloje

Rezultatas
Parengti 11 teisės aktų
projektai, dalis jų registruoti
LRS
Surengti 3 posėdžiai ir 2
strateginio
planavimo
sesijos, dalyvavo apie 20
asmenų kiekvienoje
Dalyvauta 22 valstybinių
institucijų posėdžiuose

Surengti mokymai savivaldybių Surengta
15
mokymų
atstovams
(politikams
ir savivaldybėse, kur apmokyta
administracijos vadovams, NVO) 245
vietos
politikų,
administracijos ir NVO
atstovų
Surengtos
nacionalinės Surengtos 2 konferencijos,
konferencijos
kuriose dalyvavo apie 100
dalyvių kiekvienoje
Veiklos ir
atlikimas

finansinio

audito

Gautos auditų išvados

Poveikis
Pagerina NVO teisinė – mokestinė
veiklos aplinka Lietuvoje
Sustiprinta
Koalicijos
veikla,
parengtas strateginis veiklos planas
Atstovaujamas NVO sektorius,
pateikti
pasiūlymai
ir/ar
rekomendacijos NVO vardu
Savivaldybės paskatintos imtis
strateginių žingsnių palaipsniui
perduoti viešąsias paslaugas NVO
Viešinama informacija apie NVO
sektoriaus aktualijas ir fiksuojamas
grįžtamasis
ryšys
tolesniems
planams dėl NVO sektoriaus
plėtros
Užtikrintas NIPC skaidrumas ir
veiklos efektyvumas

FINANSINIO AUDITO IŠVADA
Mes atlikome Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos
centras“ (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą
dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita bei aiškinamasis raštas, auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipos „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašyto dalyko poveikį
atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo
tikrą ir teisingą vaizdą apie Fondo 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų
sudarymą, ir Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos
ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kompanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto
ir paslaugų įvertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio
22 d. įsakymu Nr.1K-372.
UAB „Mudra“, Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001377; 2017 m. gruodžio mėn. 27 d.
VEIKLOS AUDITO IŠVADOS
Audituojamasis laikotarpis. 2016-01-01- 2016-12-31 d. Siekiant išsamaus vertinimo, kai kuriais
atvejais audituojamas laikotarpis buvo išplėstas.
•   Centro veikla
Išvada: Centras atlieka Nacionalinių skėtinių organizacijų koalicijos koordinatoriaus funkcijas,
t.t. įgyvendinama Centro vizija – tapti pagrindine institucija šalyje, siekiant užtikrinti subalansuotą
nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų
atstovavimą, t.t. įgyvendinama Centro misija – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų
interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.
•   Centro veiklos planavimas
Išvada: Įstaiga yra atlikusi SWOT analizę, t. y. įstaiga yra išanalizavusi ir identifikavusi įstaigos veiklos
rizikos faktorius. Įstaigoje yra parengta ,,Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos
centro strategija 2016 – 2020 m.“ (strateginis veiklos planas).
•   Centro dokumentų valdymas
Išvada: Įstaigos veiklos dokumentų valdymo organizavimas yra tinkamas.
•   Centro vykdyta veikla
Išvada: 2016 metų laikotarpyje pagrindinė Centro vykdyta veikla buvo projektinė veikla. Centro
veikla buvo vykdyta laikantis vykdytų projektų tikslų ir numatytų priemonių (veiklų) ir pasiekti
projektų fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.
Centro vykdyta veikla atitiko Centro veiklos paskirtį (tikslą) - stiprinti pilietinę visuomenę ir
nevyriausybinių organizacijų sektorių plėtrą Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informaciją,
konsultacijas ir kitokią techninę pagalbą (Centro įstatai, 1.2 p.p.).

•   Centro darbuotojai
Išvada: Įstaiga sudarė darbo sutartis su darbuotojais, vykdančiais darbo funkcijas. Darbo
sutarčių forma, t.t. informacijos pateikimas darbo sutartyse, atitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu patvirtintą darbo sutarties formą (2003 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr.115).
•   Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas
Išvada: Įstaiga yra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinių finansinių ataskaitų
rinkinius ir metinius pranešimus už 2015, 2016 metus. Centras rengia ir viešai savo internetiniame
puslapyje
kasmet
nuo
2006
metų
teikia
metines
veiklos
ir
finansines
ataskaitas: http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/dokumentai/
•   Centro veiklos viešinimas
Išvada: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro veiklos viešinimui sukurta
interneto svetainė, t. y. sudarytos sąlygos veiklos partneriams, juridiniams ir fiziniams (piliečiams)
asmenims gauti internetu visą viešą informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą (įstaigos funkcijas,
vykdomą veiklą ir kt.).
•   Rekomendacijos veiklos efektyvumui gerinti
Audito metu išanalizavus NIPC veiklą ir jos apimtis matyti, kad įstaigoje nėra pakankamai
darbuotojų. Centre pagrindinę veiklą vykdo tik 2 darbuotojai. Nepakankamas darbuotojų
skaičius yra didelė rizika efektyviai Centro veiklai.
Atestuota vidaus auditorė Daiva Razgūnienė, vidaus auditoriaus atestatas Nr. 0111, išduotas
2012-12-20, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 435494.

