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TURINYS 

SANTRAUKA 

   

Audito tikslas –  įvertinti, ar 2013 m. gautos privatizavimo fondo lėšos panaudotos pagal 

tikslinę jų paskirtį ir, ar 2013 m. privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 

VSAFAS reikalavimus ir pateiktas į VSAKIS teisingai.   

 Audito užduotis – atlikti 2013 m. privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ir finansinių 

ataskaitų rinkinio auditą. Auditą Savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2014-01-10 pavedimu 

Nr. 1-1 atliko vyr. specialistė Jurgita Jonynienė. 

Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės Privatizavimo fondas. 

Audituojamas laikotarpis – 2013 metai. 

Privatizavimo fondas sudarytas ir veikla vykdoma pagal Valstybės ir savivaldybių turto 

privatizavimo įstatymą
1
. Privatizavimo fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Savivaldybės 

administracijos apskaitos, sudaromi atskiri Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai. Privatizavimo 

fondo apskaitoje registruojamas tik fondo valdomas arba jo disponuojamas turtas, turtas skirtas 

parduoti, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.  

Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą
2
 Privatizavimo fondo 2013 m. lėšų sąmatą Fondui 

(pradinis likutis – 66 619,73 Lt) suplanuota 310,0 tūkst. Lt pajamų ir 371,1 tūkst. Lt išlaidų. 

Faktiškai per 2013 m. gauta 25, 2 tūkst. Lt pajamų, panaudota 86,3 tūkst. Lt lėšų.  

Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma 

nuomonė apie Savivaldybės privatizavimo fondo ataskaitas bei turto ir lėšų panaudojimą 

pareiškiama audito išvadoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 1997-11-04 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas Nr. VIII-480 (su vėlesniais pakeitimais) 

 
2 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario  28 d. sprendimas Nr. TS-53 „Dėl Kauno rajono savivaldybės privatizavimo 

fondo 2013 m. lėšų sąmatos patvirtinimo“ 
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 AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

  Audito metu vertintas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje pagal Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Savivaldybės privatizavimo fondo 

(toliau tekste Fondas) lėšų naudojimo teisėtumas ir audituotos Savivaldybės administracijos 

sudarytos Privatizavimo fondo finansinės ataskaitos. 

 Audito metu vertinome 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį
3
: 

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 

 Audito metu naudotos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 

� skaičiavimo (dokumentų ir apskaitos įrašu aritmetinio tikslumo patikrinimas); 

� patikrinimo (dokumentų tikrinimas); 

� pokalbiai; 

� palyginamoji analizė; 

� dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra; 

� analitinės (finansinių ir nefinansinių duomenų analizė). 

Audito įrodymai buvo rinkti Administracijos Ekonomikos ir Buhalterinės apskaitos  

skyriuose.  

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų ir Privatizavimo fondo lėšos bei turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama juo 

teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad 

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

Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikome: audituojamo 

subjekto veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės aplinkos tyrimą, nustatant reikšmingą iškraipymo 

riziką; tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūrą; ūkinių operacijų ir buhalterinių 

sąskaitų likučių išsamias ir analitines audito procedūras (savarankiškos audito procedūros). 

Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis ir pasekmes. 

  Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais
4
. Atliekant auditą laikėmės 

prielaidos, kad  pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai.  

                                                 
3 Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio sudėtis nustatyta 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 16, 26, 28 str. (su vėlesniais pakeitimais). 

 
4
 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pateikimais). 
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           PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

 

Privatizavimo fondo buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis: 

- Viešojo Sektoriaus Apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos finansų ministro; 

- Lietuvos Respublikos 2007-06-26 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, 

kuriame nustatyta metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio sudėtis, jų sudarymo reikalavimai ir atsakomybė už ataskaitų rinkinio sudarymą ir 

pateikimą; 

- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 patvirtintu 

Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovu; 

- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą. 

 Savivaldybėje apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė programa LABBIS.   

Kauno rajono savivaldybės taryba (toliau tekste Taryba)  2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimu 

Nr. TS -164 patvirtino Kauno rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatus. 

Taryba 2011 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. TS – 26 patvirtino Kauno rajono savivaldybės 

turto privatizavimo komisiją: komisijos pirmininkas – Antanas Vanagas (tarybos narys). 

Kauno rajono savivaldybės turto privatizavimo komisija, vadovaudamasi Tarybos 2007 m. 

rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-164 patvirtintais Kauno rajono savivaldybės turto privatizavimo 

komisijos nuostatais, 2013 m. surengė 11 posėdžių, visi šie posėdžiai suprotokoluoti, visiems 

svarstytiems klausimams pritarta. 

Taryba 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-160 patvirtino Privatizavimo fondo lėšų 

naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 

m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357 patvirtintu 26-uoju VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir 

finansinių ataskaitų rinkinys“ Taryba 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-208  patvirtino 

Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo naują 

redakciją (toliau tekste Tvarkos aprašas).  

Vadovaujantis Tvarkos aprašu, lėšas, pagal Tarybos patvirtintą sąmatą, naudoti įsakymu 

skiria Savivaldybės administracijos direktorius.  

Tarybos sprendimų projektus, dėl Privatizavimo fondo sąmatos ir lėšų panaudojimo 

ataskaitos, Administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų skyrimo iš Privatizavimo fondo, rengia 

Administracijos  Ekonomikos skyrius. 
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Pastebėjimai dėl Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo 2013 m. 

Fondo lėšos apskaitomos AB DNB banko sąskaitoje Nr. LT364010042501359589. 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-53 patvirtino 

Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2013 m. lėšų sąmatą. Numatomų pajamų            

371 075 Lt (tarp jų: 61 075 Lt likutis) ir išlaidų 371 075 Lt. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-53 

patvirtintoje Fondo 2013 m. lėšų sąmatoje nurodytas Fondo lėšų likutis – 61 075 Lt neatitinka AB 

DNB banko sąskaitoje Nr. LT 364010042501359589 esantį lėšų 2013-01-01 likutį – 66 619 Lt. 

Skirtumas – 5 544 Lt susidarė, nes du pavedimai buvo padaryti 2013-01-02 (321,00 Lt) ir 2013-

01-04 (5 223,00 Lt), o į Fondo apskaitą šios sumos įtrauktos 2012 m.  

Fondo 2013 m. pajamos 

2013 m. planuota gauti 310 000 Lt pajamų.  

Fondo pajamos per 2013 m. – 25 216,00 Lt. t.y. 8,13 proc. planuotų pajamų. Su likučiu 

metų pradžioje (61 075 Lt ) Fondo pajamos per 2013 m. –  86 291 Lt. 

Pajamų nesurinkimo priežastys – objektyvios, kadangi pardavė tik vieną privatizavimo 

objektą iš dešimties planuotų parduoti (buvo skelbti vieši aukcionai, tačiau jie neįvyko, nes 

nedalyvavo nė vienas potencialus pirkėjas). 

 

Išvada. 

Fondo pajamos per 2013 m. – 25 216,00 Lt. t.y. 8,13 proc. planuotų pajamų. Su likučiu 

metų pradžioje (61 075 Lt ) Fondo pajamos per 2013 m. –  86 291 Lt. 

 

Fondo 2013 m. išlaidos   

Fondas per 2013 m. atskirais direktoriaus įsakymais panaudojo 86 267  Lt, t.y.  23,25 proc. 

planuotų išlaidų. Duomenys pateikti 1 lentelėje. 

           1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų straipsniai Suma, Lt 

(faktinė) 

Suma, Lt 

(planinė) 

Skirtumas, Lt  

(nuo plano) 

1. Savivaldybės turto kadastriniams matavimams ir 

teisinei registracijai atlikti, žemės sklypų 

dokumentams parengti 

65 104,00 301 075,00 235 971,00 

2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų 

pastatų) vertei nustatyti ir energinio naudingumo 

sertifikavimo ekspertizei atlikti 

21 163,00 20 000,00 -1 163,00 

3. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo veiklai  50 000,00 50 000,00 

Iš viso  86 267,00 371 075,00 284 808,00 
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Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-53 patvirtinta 

Kauno rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2013 m. lėšų sąmata nebuvo tikslinta. 

AB DNB banko sąskaitos Nr. LT 364010042501359589 išraše (laikotarpis 2013-01-01 iki 

2013-12-31) nurodyta, kad pradinis likutis  – 66 619,73 Lt., išlaidos – 100 151,53 Lt., įplaukos – 

33 556,29 Lt ir likutis po operacijų (2013-12-31) – 23,89 Lt. 

 

Išvada. 

Fondo lėšos panaudotos vadovaujantis Kauno rajono privatizavimo fondo naudojimo ir 

apskaitos tvarkos aprašu. 

 2013 m. atskirais direktoriaus įsakymais panaudota 86 267  Lt, t.y.  23,25 proc. planuotų 

fondo lėšų. 

 Fondo lėšas naudojo neproporcingai sąmatoje  patvirtintiems išlaidų straipsniams: 

 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir 

gyvenamųjų pastatų) vertei nustatyti ir energinio naudingumo sertifikavimo ekspertizei atlikti, 

panaudojo – 1 163,00 Lt daugiau lėšų nei patvirtinta sąmatoje;  

 Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo veiklai planuotų lėšų nepanaudojo.  

 

 Privatizavimo fondo lėšomis finansuojami strateginio plano priemonės 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-29 patvirtintą 

2013-2015 m. Kauno rajono savivaldybės strateginį veiklos planą Fondo lėšas numatyta panaudoti 

dviem programoms: 03 „Verslo plėtros ir investicijų“ ir 06 „Turto administravimo“ priemonėms 

finansuoti. Tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-53 patvirtintos Kauno rajono savivaldybės 

privatizavimo fondo 2013 m. lėšų sąmatoje numatomos Fondo išlaidos atitinka Strateginiame plane 

2013 metams numatytą maksimalių asignavimų planą (iš Privatizavimo fondo) – 371,0 tūkst. Lt. 

Tačiau Fondo sąmatoje 2013 metams patvirtinti išlaidų straipsniai neatitinka Strateginiame plane 

numatomas finansuoti priemones Turto administravimo programoje (duomenys pateikti 2 lentelėje).  

Kauno rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane privatizavimo fondo 

lėšų panaudojimas pagal priemones nebuvo tikslintas.  
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           2 lentelė 

06 PROGRAMA „TURTO ADMINISTRAVIMO“  
Priemo-
nės 
kodas 

Priemonės pavadinimas 2013 m. 
maksimalių 
asignavimų 
planas, 
tūkst. Lt. 

2013 m.  Fondo 
sąmatoje 
patvirtinta 
asignavimų 
priemonės 
įgyvendinimu, 
tūkst. Lt. 

Skirtu-
mas, 
tūkst. 
Lt. 
 

Pastabos 

 01.01.01 Nekilnojamojo turto ir žemės 

sklypų kadastrinių matavimų 

bei teisinės registracijos 

vykdymas, geodezinių 

matavimų atlikimas, detaliųjų 

planų parengimas, turto vertės 

nustatymas ir ekspertizės 

atlikimas 

296,0  321,0  25,0 Fondo lėšų sąmatoj patvirtinta: 

 1 eil. – 301 075 Lt 

savivaldybės turto 

kadastriniams matavimams ir 

teisinei registracijai atlikti, 

žemės sklypų dokumentams 

parengti; 

2 eil. – 20 000 Lt Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto 

(negyvenamųjų ir gyvenamųjų) 

vertei nustatyti ir energinio 

naudingumo sertifikavimo 

ekspertizei atlikti 

01.01.02 Savivaldybei priklausančio 

turto privatizavimas 

20,0 _ -20,0  

01.01.03 Bešeimininkio turto  įteisinimas 

Savivaldybės vardu 

5,0 – -5,0  

Iš viso 321,0 321,0 x x 

 

 Išvada.  

 Kauno rajono savivaldybės Privatizavimo fondo 2013 m. lėšų sąmatoje numatomos 

Privatizavimo fondo išlaidos atitinka Strateginiame plane 2013 metams numatytą maksimalių 

asignavimų planą (iš Privatizavimo fondo) – 371,0 tūkst. Lt. 

 Fondo sąmatoje 2013 metams patvirtinti išlaidų straipsniai neatitinka Strateginiame plane 

numatomas finansuoti priemones Turto administravimo programoje. 

  

Pastebėjimai dėl Finansinių ataskaitų rinkinio 2013 m. gruodžio 31 d.   

Finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas, teikiamas ir skelbiamas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu
5
, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu
6
, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir 

kitais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos 

teisės aktais. 

 

                                                 
5
 Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais) 

 
6
 Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. IX-1212 (su vėlesniais pakeitimais) 
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2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

1.Finansinės būklės ataskaita. Reikalavimai nustatyti 2-ajame VSAFAS „Finansinės 

būklės ataskaita“. 

2. Veiklos rezultatų ataskaita. Reikalavimai nustatyti 3-ajame VSAFAS „Veiklos rezultatų 

ataskaita“. 

3. Grynojo turto pokyčių ataskaita. Reikalavimai nustatyti 4-ajame VSAFAS „Grynojo 

turto pokyčių ataskaita“. 

4. Pinigų srautų ataskaita. Reikalavimai nustatyti 5-ajame VSAFAS „Pinigų srautų 

ataskaita“. 

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Reikalavimai tekstiniai informacijai nustatyti 

6-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ ir kituose VSAFAS. 

Privatizavimo fondo apskaitai naudojamas bendras sąskaitų planas, patvirtintas 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-27 įsakymu Nr. ĮS-140.  

Pagal Finansinės būklės ataskaitą 2012-12-31 Privatizavimo fondo grynasis turtas – 

24 213,24 Lt.  

Pagal Veiklos rezultatų ataskaitą Fondo pagrindinės veiklos pajamos – 14 658,34 Lt, o 

pagrindinės veiklos sąnaudos – (-609 295,62 Lt). Grynasis metų rezultatas – (-584 079,62 Lt) 

deficitas. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyti duomenys apie finansavimo pajamas pagal 

finansavimo šaltinius nesutampa su duomenimis užregistruotais registre „Didžioji knyga“. Iš 

Didžiosios knygos sąskaitos Nr. 7015001 „Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 

ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos“  – 542,34 Lt turėjo būti įrašyti į Veiklos rezultatų ataskaitos 

Finansavimo pajamos 1.2 eilutę „Iš savivaldybių biudžetų“, o ne į 1.4. eilutę „Iš kitų finansavimo 

šaltinių“. Atkreipiame dėmesį, kad BENDRA finansavimo pajamų suma SUTAMPA su didžiosios 

knygos duomenimis. 

Grynojo turto pokyčių ataskaitoje reikšmingų klaidų nenustatyta. 

Pinigų srautų ataskaitoje informacija apie Privatizavimo fondo įplaukas ir išlaidas pateikta 

teisinga. Pinigų likutis metų pradžioje ir metų pabaigoje nurodytas teisingas ir atitinka banko 

sąskaitos išrašo duomenis. 

Aiškinamasis raštas parengtas vadovaujantis 23-ojo VSAFAS reikalavimais.  

Išnagrinėjus prie Kauno rajono savivaldybės administracijos Privatizavimo fondo 

aiškinamojo rašto pateiktas privalomas informacijos pateikimo lenteles nustatyta, kad: 

� lentelėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 

2 priedo 1.7. eilutėje neįrašyta suma iš Veiklos rezultatų ataskaitos „Kitos veiklos pajamos“ D.I 

eilutės (11100,00 Lt); 
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� lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ pateikta ne visa informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės 

pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ąjį VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ (pvz.: 

lentelėje neįrašyta neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina – 6878,00 Lt ir kt.); 

� nepateikta (neužpildyta) lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą 

formą, nors pagal Privatizavimo fondo 2013 metų apskaitos duomenis ši lentelė turėjo būti 

užpildyta. 

 Pažymėtina, kad nebuvo pateikti duomenys apie tarpusavio sandorius Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau VSAKIS) Tarpusavio 

operacijų derinimo modulyje. Buhalterinės apskaitos skyrius turėjo pateikti derinimui sandorius:  

� dėl neatlygintinai gauto turto (derinama: gautas turtas – 6 878,00 Lt, finansavimas – 

6878,00 Lt ir nusidėvėjimas – 6 335,66 Lt).  

� dėl perduoto turto (derinama: perduotas turtas – 522 143,73 Lt ir perduotas 

finansavimas – 522 143,73 Lt). 

 Nesuderinus sandorių nebuvo atliktas tarpusavio sandorių eliminavimas, o tai iškreips 

duomenis Kauno rajono savivaldybės konsoliduotose ataskaitose ir klaidins jos vartotojus. Minimų 

procedūrų neatlikimas pažeidžia Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-02-07 įsakymo Nr. 

1K-036 „Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus 

subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“ IV skyriaus Eliminavimo 

informacijos teikimas 14 ir 19 punktų nuostatas. 

 Atkreipiame dėmesį, kad Buhalterinės apskaitos skyrius 2013 metais neparengė tarpinių 

finansinių ataskaitų rinkinių – nesilaikė 23-ojo VSAFAS reikalavimų. 

 

Išvada. 

 Buhalterinės apskaitos skyrius nesilaikė: 

 3-ojo ir 20-ojo VSAFAS, nes Veiklos rezultatų ataskaitoje klaidingai nurodyti duomenys A 

eilutės pagrindinės veiklos pajamos 1.2. eilutėje (iš savivaldybės biudžeto) ir 1.4. eilutėje (iš kitų 

finansavimo šaltinių) ir nepateikta (neužpildyta) lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę 

paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“; 

 10-ojo VSAFAS, nes lentelėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 1.7. eilutėje neįrašyta 

suma iš Veiklos rezultatų ataskaitos „Kitos veiklos pajamos“ D.I eilutės; 

 12-ojo VSAFAS, nes lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 

per ataskaitinį laikotarpį“ pateikta ne visa informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės 

vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį; 
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 23-ojo VSAFAS, nes 2013 metais nerengė tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių; 

 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-02-07 įsakymo Nr. 1K-036 „Dėl finansų 

ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių 

ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“ IV skyriaus nuostatas, nes nesuderino sandorių 

neatliko tarpusavio sandorių eliminavimo. 

Informacijos nepateikimas, ar klaidingas pateikimas pažeidžia 1-ojo VSAFAS „Informacijos 

pateikimas finansinių atskaitų rinkinyje“ V skyriaus „Bendrieji finansinių ataskaitų informacijos 

reikalavimai“ nuostatus ir gali klaidinti informacijos vartotojus ir jų priimamus sprendimus. 

 

REKOMENDACIJOS 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti, kad: 

1. Privatizavimo fondo sąmatą esant būtinybei tikslintų metų eigoje ir teiktų 

Savivaldybės tarybai tvirtinimui.  

2. Privatizavimo fondo sąmatoje patvirtinti išlaidų straipsniai atitiktų Strateginiame plane 

numatytas finansuoti priemones. 

3. Rengiant, teikiant ir skelbiant finansinių ataskaitų rinkinį vadovautųsi Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, 

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo įsakymu ir kitais viešojo 

sektoriaus subjektų buhalterinė apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, jų 

pakeitimais ir papildymais. 

   

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė       Jurgita Jonynienė 

 

 

 


