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ĮŽANGA 
 

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos 2012 metų veiklos planu1 vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 

m. rugpjūčio 31 d. pavedimą Nr. 1-20. Auditą atliko kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė 

(grupės vadovė) ir vyr. specialistė Olga Štuopienė. 

Audituotas subjektas – Kauno r. Vandžiogalos vidurinė mokykla (toliau tekste mokykla), 

identifikavimo kodas – 191091039, adresas: Kėdainių g. 30, Vandžiogala, Kauno rajonas. Mokykla 

yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Steigėjas – 

Kauno rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2012 metai.  

Audituotu laikotarpiu mokyklai vadovavo direktorius Algirdas Šiušas. Apskaitą tvarkė 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija.  

Audito tikslas: pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl metinių ataskaitų rinkinių tikrumo ir 

teisingumo, įvertinti turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Ši ataskaita yra 

sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai dėl 2012 metų  Savivaldybės biudžeto 

vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių, dalis.   

Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma 

nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas bus pareiškiama audito išvadoje. 

 
AUDITO APIMTIS IR METODAI  

Audito metu vertinome mokyklos 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir Biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinį2. 

Audito metu buvo vertinami mokyklos 2012 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkiniai: 

1. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Pinigų srautų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro: 

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos; 

                                                 
1 Savivaldybės kontrolieriaus 2011-11-22 įsakymas Nr.1-31 
2
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. (Žin., 2007, Nr.77-3046 su pakeitimais). 
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- Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 

Audituojamu laikotarpiu mokykla vykdė švietimo ir ugdymo programą ir specialiąją 

programą. Švietimo ir ugdymo programai parengtos dvi sąmatos: 

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 1110,0 tūkst. Lt, gauta 

– 1110,0 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 1110,0 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 656,5 tūkst. Lt, gauta – 612,2 

tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 612,2 tūkst. Lt.  

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 21,3 tūkst. Lt, gauta ir panaudota               

13,6 tūkst. Lt.  

Auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, kad biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų 

rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais 

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

mes netikrinome 100 % ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių. 

Audito metu siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta: 

- išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti riziką ir reikšmingumu 

pagristą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse; 

- tvarkų aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra; 

- ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros 

(savarankiškos audito procedūros). 

Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio. Audito įrodymai gauti 

atlikus didelės apimties savarankiškas audito procedūras. Taip pat buvo vertinama, kaip 

audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų. 

Įvertinus planavimo metu nustatytą riziką, pasirinktos išlaidų darbo užmokesčiui bei 

socialiniam draudimui, kuriose buvo atliktos savarankiškos audito procedūros. Pakankamiems, 

patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti, atsižvelgiant į audito tikslus, 

naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito procedūros: perskaičiavimas 

(matematinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (klausimų pateikimas ir atsakymų į juos 

gavimas), tikrinimas (dokumentų, turto ir kt.), analitinės ir kitos audito procedūros. 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3 ir remiantis sukaupta audito 

patirtimi. Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito 

nuomonei pareikšti. 

 
 
 
                                                 
3 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ 
(su pakeitimais).  
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS  

 

1. Dėl metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti įtakos 

metiniam biudžeto ataskaitų rinkiniui, nenustatyta. Mokyklos 2012 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. 

Nustatyti neatitikimai nereikšmingi.  

Asignavimų plano duomenys pateikti Mokyklos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012-

12-31 ataskaitoje (mokinio krepšelis) neatitinka Tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. TS-439 

patvirtintus duomenis: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų 14,4 tūkst. Lt parodyta 

mažiau negu patvirtinta, prekių ir paslaugų 12,7 tūkst. Lt, darbdavių socialinės paramos 1,7 tūkst. Lt 

daugiau negu patvirtinta. Neatitikimo priežastis - Biudžeto ir finansų skyrius, rengdamas Tarybos 

sprendimo projektą netiksliai nurodė (ne tuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose) švietimo 

įstaigų prašymuose pateiktus patikslinimus. Bendra patvirtinta asignavimų suma, 2182,7 tūkst. Lt, 

atitinka.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-06-07 įsakymu Nr. 1K-218     

,,Dėl finansų ministro 2003-07-03 įsakymo Nr. 1K-184 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2012-07-01 

ligos pašalpa iš darbdavio lėšų turėjo būti rodoma ekonominiame kode 2.1.1.1.1.1. Biudžeto ir 

finansų skyrius ir Kultūros, švietimo ir sporto skyrius teisės aktų pasikeitimų neįvertino ir kitų 

įstaigų neinformavo, ligos pašalpas patvirtino, apskaitė ekonominiame kode 2.7.3.1.1.1.    

 

2. Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio 

Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti įtakos 

metiniam finansinių ataskaitų rinkiniui, nenustatyta. Ataskaitos parengtos pagal Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.  

Audito metu buvo nustatytos nereikšmingos klaidos, tai yra Veiklos rezultatų ataskaitoje 

nurodyti duomenys apie finansavimo pajamas pagal finansavimo šaltinius nesutampa su 

duomenimis užregistruotais registre „Didžioji knyga“. Bendra finansavimo pajamų suma sutampa. 

Galimos klaidos dėl nepatikimai veikiančios apskaitos programos LABBIS. 2012 m. 9 

mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo parengtas, todėl nebuvo galimybės nustatyti rizikos 

veiksnius, galinčius turėti reikšmingos įtakos metinio finansinių ataskaitų rinkinio teisingumui. 
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Pažymėtina, kad neįvykdytas Tarybos 2012-03-29 sprendimas Nr. TS-153 Dėl pavedimo 

Administracijos direktoriui vykdyti tam tikrus Tarybos įgaliojimus, kuriuo, Taryba vadovaudamasi 

Vietos savivaldos įstatymu4, pavedė tvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų 

rinkinius. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys Administracijos direktoriui tvirtinti nepateiktas. 

 

           3. Dėl savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais  

 Mokykloje 2012/2013 m.m. rugsėjo pirmąją mokėsi 200 mokinių, buvo sukomplektuota 12 

klasių komplektų. Palyginti su 2003 m. mokinių skaičius sumažėjo 129 (buvo 329 mokiniai), klasių 

komplektų – 6 (buvo 18). 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokinio krepšeliui finansuoti, vidutiniškai tenkančios 

vienam mokyklos mokiniui metams 5,6 tūkst. Lt, Kauno rajone – 4,61 tūkst. Lt. Savivaldybės 

biudžeto lėšos, skirtos aplinkai finansuoti, vidutiniškai tenkančios vienam mokiniui mokykloje 3,18 

tūkst. Lt, Kauno rajone – 1,34 tūkst. Lt.  

Mokyklos plotas, vidutiniškai tenkantis vienam mokiniui mokykloje, yra apie 75 proc. 

didesnis negu vidutiniškai Kauno rajone (18 ir 10,24 kv.m). 

 Mokykloje, mažėjant mokinių skaičiui, neefektyviai išnaudojamos mokyklos patalpos, 

didėja biudžeto lėšų poreikis vieno mokinio išlaikymui. 

 

4. Dėl vidaus kontrolės sistemos 

Atlikus audito procedūras nustatyta, kad mokykloje vidaus kontrolės procedūros sukurtos, 

atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką ir kitus vidaus kontrolės kriterijus. Tačiau 

audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai vykdant viešųjų pirkimų procedūras, nustatant 

darbo užmokesčio koeficientus, rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose srityse veikia 

patikimai, todėl ji vertinama kaip patenkinama. 

 

Mokyklos direktorius ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dėl kitų audito metu 

nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų informuoti 2012-12-21 raštu Nr. 4-51. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė               Vida Marta Kruopienė 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja                                                         Marija Pasiaurienė 

Vyr. specialistė                             Olga Štuopienė 

 

                                                 
4 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 dalies  2 p. 


