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Kaunas 
 

Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vykdydama Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo, Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatas, atliko Kauno rajono savivaldybės 2013 metų 

biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto ir turto naudojimo 

auditą. 

Vadovybės atsakomybė 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės 

biudžeto vykdymo ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir 

teisingą pateikimą laiku pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Savivaldybės biudžeto ir turto 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovai ir 

asignavimų valdytojai yra atsakingi už savo institucijų lėšų ir turto naudojimą įstatymų nustatytiems 

tikslams. 

Auditorių atsakomybė 

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

biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų tikrumo ir teisingumo 

bei dėl Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Pateikti Kauno 

rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl pateiktų tvirtinti Savivaldybės biudžeto vykdymo ir 

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.  

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

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

vykdymo, Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo 
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pateikimo bei dėl biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo. Manome, kad audito įrodymai suteikia 

pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo 2013 metų ataskaitų rinkinio 

pagrindas 

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 1 

sav.) pajamų planas nurodytas 3167,9 tūkst. Lt mažesnis negu patvirtintas Tarybos 2013-12-19 

sprendimu Nr. TS-484. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 8 str., savivaldybių biudžetų 

teisinis pagrindas yra savivaldybių tarybų priimti sprendimai dėl atitinkamų biudžetinių metų 

savivaldybių biudžetų patvirtinimo.   

Savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinio Aiškinamasis raštas parengtas 

nesivadovaujant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsniu. Aiškinamasis raštas 

neišsamus, nepaaiškintos ataskaitose nurodytos reikšmingos finansinės sumos, taip pat nepateikta 

papildoma reikšminga informacija.  

Administracija nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir Valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos reikalavimų, dėl to Biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo 2013-12-31 ataskaitose (forma Nr.2) darbo užmokesčio straipsnio (kodas 2.1.1.1.1.) 

kasinės išlaidos padidintos 33,0 tūkst. Lt ir ši suma nenurodyta straipsnio darbdavių socialinė 

parama pinigais (kodas 2.7.3.1.1.1) kasinėse išlaidose.  

Sąlyginė nuomonė dėl  Savivaldybės biudžeto vykdymo 2013 metų ataskaitų rinkinio   

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

Savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio 

sudarymą. 

Sąlyginės nuomonės dėl (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų pagrindas 

Administracija nesivadovavo 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 

Savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovo nuostatomis, kad baigus rekonstrukcijos ar statybos 

darbus, turi būti didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir pradedamas skaičiuoti 

nusidėvėjimas.  

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“, ir 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis: neteisingai apskaičiavo 

investicijų į asocijuotus subjektus vertės pasikeitimus ir neapskaičiavo įšaldytų pinigų nuvertėjimo.  
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Nesivadovavo 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nuostatomis: 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaitoje neatspindėtas biologinis turtas. 

Metinėje Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos 18,6 tūkst. Lt mažesnės negu apskaičiuotos atlyginimų priskaitymo ir išmokėjimo 

žiniaraščiuose.  

Konsolidavime dalyvaujančių viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys į VSAKIS nėra 

visiškai teisingi ir patikimi dėl nustatytų klaidų, netikslumų ilgalaikio turto ir darbo užmokesčio 

apskaitos srityse bei nustatytų klaidų ir netikslumų žemesniojo lygio, t.y. Savivaldybės 

administracijos (žr. ataskaitos VI.4 skyrių), Privatizavimo fondo (žr. ataskaitos IV.2 skyrių) ir Iždo 

finansinių ataskaitų rinkiniuose (žr. ataskaitos V skyrių). 

Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

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

Savivaldybės 2013 metų (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą 

Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų 2013-12-31 finansinę būklę, 2013 metų veiklos rezultatus, 

grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys visais 

reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius šio rinkinio ataskaitų sudarymą. 

Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto ir turto naudojimo pagrindas 

Savivaldybės administracija, vykdydama su paskolų grąžinimu ir palūkanų mokėjimu 

susijusią funkciją, pažeidė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas ir Kauno 

rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimą Nr. TS-484: paskoloms grąžinti ir palūkanoms 

mokėti skirtus asignavimus viršijo 2371,6 tūkst. Lt. 

Savivaldybės administracija vykdydama ekonomikos funkciją subsidijoms skirtus 

asignavimus viršijo 755,7 tūkst. Lt, sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto vykdymo 

skirtus asignavimus – 1403,3 tūkst. Lt. 

Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vykdydamas poilsio, 

kultūros ir religijos funkciją, viršijo sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto vykdymo 

skirtus asignavimus 1075,1 tūkst. Lt. 

Administracija nesilaikė Biudžeto sandaros įstatymo nuostatų – darbuotojams skyrė priedus 

iki biudžeto patvirtinimo. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. 9 

dalies reikalavimais, apskaitos duomenys turi būti pagrindžiami turto ir įsipareigojimų 
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inventorizavimo duomenimis. Pažeidžiant teisės aktus, metinė inventorizacija atlikta formaliai, 

perkeliant (perrašant) duomenis iš apskaitos registrų į inventorizavimo aprašus.  

Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais 

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

Savivaldybė 2013 metais visais reikšmingais atžvilgiais biudžetą ir turtą naudojo įstatymų 

nustatytiems tikslams.   

Išvada pateikiama kartu su audito ataskaita.  

 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, 

vykdanti Savivaldybės kontrolieriaus funkcijas                        Marija Pasiaurienė 

Vyr. patarėja                                                                                                                  Olga Štuopienė 

Vyr. specialistė                                                                                                           Jurgita Jonynienė 


