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Mes atlikome Kauno rajono savivaldybės administracijos 2013 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio, finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto lėšų ir turto naudojimo įstatymų 

nustatytiems tikslams per 2013 metus auditą. 

Vadovybės atsakomybė 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės 

administracijos biudžeto vykdymo ir Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinių 

parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Savivaldybės biudžeto ir 

turto naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  

Auditorių atsakomybė 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Kauno rajono savivaldybės 

administracijos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų tikrumo ir teisingumo 

bei dėl Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo įstatymų numatytiems tikslams.  

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turime 

planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl Administracijos biudžeto 

vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo bei dėl biudžeto 

lėšų ir turto naudojimo teisėtumo. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą 

pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti. Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas, nes Tarnyba 

netikrino visų (100 proc.) ataskaitų,  ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

pagrindas 

Administracija nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacijos  reikalavimų –  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaitose (forma 

Nr.2) darbo užmokesčio straipsnio kasinės išlaidos padidintos 33,0 tūkst. Lt ir ši suma nenurodyta 

straipsnio „darbdavių socialinė parama pinigais“ kasinėse išlaidose.  
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Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, 

Administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir 

pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio 

pagrindas 

Atlyginimų priskaitymo ir išmokėjimo mėnesiniuose žiniaraščiuose nurodyti duomenys apie 

apskaičiuotą darbo užmokestį, priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas bei kitas išmokas 

nesutampa su užregistruotomis apskaitos registre Didžioji knyga sąnaudomis. Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudų parodyta 18,6 tūkst. Lt mažiau.  

Administracija, tvarkydama finansinio turto (valdomų akcijų ir įnašų į viešąsias įstaigas bei 

pinigų) apskaitą, nesivadovavo 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“,  

15-ojo VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus 

subjektus“, 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ojo VSAFAS 

„Turto nuvertėjimas“ nuostatomis: neteisingai apskaičiavo investicijų į asocijuotus subjektus vertės 

pasikeitimus ir neapskaičiavo įšaldytų lėšų nuvertėjimo. 

Nesivadovauta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis: ne visos 

kultūros vertybės ir ne visas kitas turtas apskaitoje užregistruotos teisingose buhalterinėse 

sąskaitose, ne visos kultūros vertybės užregistruotos apskaitoje, kultūros vertybės ataskaitose 

parodytos ne tikrąja verte.  

Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ nuostatomis: objektų, kurių statybos darbai baigti, savalaikiai nepadidinta 

įsigijimo vertė arba neužregistruoti ilgalaikio materialiojo turto vienetai ir neskaičiuotas 

nusidėvėjimas. Dėl to negalime patvirtinti ilgalaikio turto sąskaitų likučio teisingumo. 

Nesivadovauta 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nuostatomis: 

biologinis turtas neužregistruotas apskaitoje. 

Nesivadovauta 1-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ nuostatomis: ne 

visi finansinių ataskaitų rinkinio duomenys atitinka apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenis, 

taip pat nustatyti kiti neatitikimai (žr. ataskaitos III skyrių). 

Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio 

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, 

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. 

Sąlyginės nuomonės dėl biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo pagrindas 
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Administracijos direktorius nesilaikė savo 2013-01-08 įsakymu Nr. ĮS-14 nustatyto 

apribojimo už laikinai nesančio tarnautojo ir darbuotojo pavadavimą mokėti iki 30 proc. nustatyto 

darbo užmokesčio priemokas. 

Administracija nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo8 nuostatų – skyrė priedus iki biudžeto 

patvirtinimo. 

Nesilaikoma Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimo, 

kad apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis, metinė 

inventorizacija atlikta formaliai, perkeliant (perrašant) duomenis iš apskaitos registrų į 

inventorizavimo aprašus.  

Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo 

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, 

Administracija visais reikšmingais atžvilgiais 2013 metais Savivaldybės biudžeto lėšas valdė ir turtą 

naudojo įstatymų nustatytiems tikslams 

Audito išvadą pateikiame kartu su audito ataskaita. 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, 

vykdanti Savivaldybės kontro lieriaus funkcijas                                            Marija Pasiaurienė 

Vyr. patarėja                                                                                                               Olga Štuopienė 

Vyr. specialistė                                                                                                        Jurgita Jonynienė 


