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ATASKAITA 
DĖL KAUNO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2010 M. FINANSINIO 

AUDITO 

2011-06-01            Nr. 2- 25 
Kaunas 

 
ĮŽANGA 

 
Finansinis auditas atliktas Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. 

pavedimu Nr. 1-17. 

Audituotas subjektas – Kauno rajono sporto mokykla (toliau tekste mokykla), 

identifikavimo kodas – 191824370, adresas: Pajiesio g. 1, Ilgakiemis, Kauno rajonas. Mokykla yra 

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

rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2010 metai.  

Audituotu laikotarpiu Mokyklai vadovavo direktorius Artūras Pūras. Buhalterinę apskaitą 

tvarkė Kultūros, švietimo ir sporto sk. centralizuota buhalterija. Vedėjo pavaduotoja finansams 

Nijolė Tarvydienė. 

Auditą atliko vyr. specialistė Olga Štuopienė.  

Audito tikslas: pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2010 metų finansinių ataskaitų tikrumo 

ir teisingumo, įvertinti turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir įvertinti vidaus 

kontrolę. 

Ši ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai, dėl metinės 

Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos ir ataskaitos apie Savivaldybės turtą, 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 2010 metų Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo         

2010-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 2 - metinė) duomenis. 

Metinių finansinių ataskaitų: Finansinės būklės ataskaitos, Veiklos rezultatų, Pinigų srautų, 

Grynojo turto pokyčių, Aiškinamojo rašto ir Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitos vertinti 
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negalėjome, kadangi Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija šių ataskaitų 

kiekvienai biudžetinei įstaigai neparengė ir Kontrolės ir audito tarnybai nepateikė. 

Audituojamu laikotarpiu mokykla vykdė dvi programas: švietimo ir specialiąją. Švietimo 

programai parengtos dvi sąmatos: 

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 31,3 tūkst. Lt, gauta – 

31,3 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 31,3 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 837,7 tūkst. Lt, gauta –           

831,6 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 831,6 tūkst. Lt. 

 Kreditiniam įsiskolinimui padengti skirta ir panaudota 43,6 tūkst. Lt. 

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 70,9 tūkst. Lt, , gauta – 51,9 tūkst. Lt, 

padaryta kasinių išlaidų – 51,9 tūkst. Lt. 

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Auditas atliktas siekiant gauti 

pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir lėšos ir turtas 

valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.  

Visiškas užtikrinimas, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų yra 

neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų, dėl nevisiškai įdiegtos naujos apskaitos 

programos ir to fakto, kad mes netikrinome 100 %  ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų 

sandorių. 

Pagal sudarytą audito programą atlikome savarankiškas audito procedūras darbo 

užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir prekių ir paslaugų apskaitos srityje.  

Auditą atlikome žinant mokyklos direktoriui A. Pūrui, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

vedėjai I. Marcinkevičienei ir pavaduotojai finansams N. Tarvydienei, kurie yra atsakingi už 

audituojamo laikotarpio mokyklos veiklą ir metinių ataskaitų rinkinių teisingumą ir parengimą 

laiku. 

 
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

Audito metu buvo vertinamas pasiruošimas ir eiga, įgyvendinant Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir buhalterinių sąskaitų likučių 

2009-12-31 perkėlimas iš senojo sąskaitų plano į privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas 

perėjimo prie VSAFAS dienai. Buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo iš senojo sąskaitų plano į 

privalomojo bendrojo sąskaitų plano registravimo sąskaitas pagal VSAFAS nuostatas tvarką 

reglamentuoja Finansų ministro patvirtintas „Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų 

likučių perkėlimo tvarkos aprašas“.  

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija (toliau Skyrius) 2011-02-22 

raštu Nr. F18-17  pateikė Sporto mokyklos 2009-12-31 balansą ir buhalterinių sąskaitų likučių 
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perkėlimo žiniaraščius. Balanso sudarymo teisingumo patvirtinti negalime, kadangi Skyrius atskiros 

Mokyklos buhalterinės apskaitos nevedė, t.y. nepildė didžiosios knygos, balansų nesudarinėjo. 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos duomenys patvirtinti inventorizacijos duomenimis. Esant 

prielaidai, kad skiriamasis balansas sudarytas teisingai, tikrinant buhalterinių sąskaitų likučių 

perkėlimo žiniaraščius, nustatyta, kad pradinių likučių suma iš senojo sąskaitų plano į naują buvo 

perkelta teisingai, išskyrus: 

* iš sąskaitos 020 „Materialiojo turto nusidėvėjimas“ sumos 17568,21 Lt, 12652,89 Lt 

neteisingai perkelta į privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitą 12051 „Gamybos mašinos ir 

įrengimai“, turėjo būti perkelta į sąskaitą 12054 „Kitos mašinos ir įrenginiai“.  

* Nesukauptos atostoginių sąnaudos (kiti trumpalaikiai įsipareigojimai), t.y. nepanaudotos 

atostogų dienos metų pabaigoje ir vidutinis dienos darbo užmokestis metų pabaigoje 

neapskaičiuotas ir neapskaitytas 2009 m. gruodžio 31 d. atostogų rezervas. Skyriaus centralizuota 

buhalterija nesilaikė VSAFAS 24-jo apskaitos standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 

reikalavimų. 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu nustatyta metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

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

pateikimą. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus  atskaitomybės įstatymo 4,31,32 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymu 2010 m. savivaldybių (viešojo sektoriaus) metinių konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinių teikimo terminas atidėtas ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 1 d.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. K-171 „Dėl 

2010 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ visi viešojo sektoriaus subjektai Finansinių 

ataskaitų rinkinius ir eliminavimo duomenis pateikia iki 2011-05-23. 

Remiantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir atitinkamais Vyriausybės parengtais 

šiam Įstatymui įgyvendinti teisės aktais, viešojo sektoriaus subjektai nuo 2010 m. sausio 1 d. turėjo 

taikyti  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Savivaldybėje apskaitai 

tvarkyti taikant standartus nupirkta buhalterinė programa „Labbis“. 2010-12-17 Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1979 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 

buhalterinės apskaitos vadovas. Apskaitos politika ir sąskaitų planas įeina į apskaitos vadovo sudėtį. 

Finansinių ataskaitų rinkinys   

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius atskiro sąskaitų plano įstaigoms nerengė, o įstaigos 

vadovai netvirtino. Naudojamas bendras sąskaitų planas, patvirtintas Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu.  

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius Mokyklos metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

neparengė ir Kontrolės ir audito tarnybai nepateikė.  
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Tarnyba 2011-04-29 raštu Nr. 4-36 kreipėsi į Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto 

skyrių dėl nepateikto finansinių ataskaitų rinkinio. Skyrius 2011-05-02 raštu Nr. F18-41 informavo, 

kad Mokyklos duomenys už 2010 metus yra suvesti į programą „Labbis“, kuri įsigyta 2010 m. 

rugpjūčio mėnesį. Programa pradėjo veikti (prasidėjo mokymai) tik 2010 m. lapkričio mėnesį. 

Finansinių ataskaitų skyrius neturi, nes programoje jų nėra. Skyrius nurodė, kad Kauno rajono 

sporto mokyklos finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 m. pateiks, kai jas bus galima suformuoti 

programoje „Labbis“.  

Viešojo sektoriaus subjektai turi pateikti finansinių ataskaitų rinkinį Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais. Jei finansinių ataskaitų 

rinkinys nepateikiamas vartotojams per nustatytą laiką po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, jo 

naudingumas mažėja.  

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija pateikė tik Mokyklos 2010 

metų Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2010-12-31 ataskaitas.  

Mokyklos pagrindinis finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto asignavimai. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-37 Sporto mokyklai 

patvirtinta 858,5 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, įskaitant vėlesnius patikslinimus – 939,9 tūkst. Lt. 

2010 m. programų suvestiniai duomenys pateikti 1 lentelėje (biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaitų duomenys). 

1 lentelė, tūkst.Lt 

Išlaidų pavadinimas pagal 
atliekamas funkcijas 

Patvirtintas asignavimų 
planas metams 

Patikslintas 
asignavimų 
planas metams 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Skirtumas 
(stulp.5-3) 

1 2 3 4 5 6 

Aplinka 756,0 837,7 831,6 831,6 -6,1 

Mokinio krepšelis 31,6 31,3 31,3 31,3 - 

Spec. programa 70,9 70,9 51,9 51,9 -19,0 

Iš viso 858,5 939,9 914,8 914,8 - 25,1 

Kreditinis įsiskolinimas 43,6 43,6 43,6 43,6 - 

Iš viso 902,1 983,5 958,4 958,4 - 25,1 

 

Mokykla gavo 97,4 proc. planuotų asignavimų, t.y. negavo 25,1 tūkst. Lt planuotų lėšų.   

Mokinio krepšelio gautos visos planuotos lėšos.  
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2010 m. kasinių išlaidų struktūra

4,5%

5,4 %

3,3%

86,8%
moksleivio krepšelis

mokyklos aplinka

spec. programa

kredito įsk.

   

% 

 
 

   

 Didžiausią asignavimų dalį sudaro aplinkos lėšos 86,8%, mokinio krepšelio lėšos 3,3 %,  

specialioji programa sudaro 5,4 %, asignavimai kreditiniam įsiskolinimui padengti 4,5% 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2010-12-31 ataskaitos 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitose reikšmingų klaidų ar neatitikimų 

nenustatyta. 

Mokinio krepšelio Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2010-12-31 ataskaita 

Mokinio krepšelio gautos visos 31,3 tūkst. Lt planuotos lėšos, kasinių išlaidų padaryta    

31,3 tūkst. Lt. 2010-12-31 mokinio krepšelio lėšų kreditinio įsiskolinimo nebuvo.  

Aplinkos Biudžeto  išlaidų sąmatos įvykdymo 2010-12-31 ataskaita 

Aplinkai mokykla gavo 99,3 proc. planuotų asignavimų, tai yra negavo 6,1 tūkst. Lt. 

Padaryta 831,6 tūkst. Lt kasinių išlaidų. 

Specialiosios programos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2010-12-31 ataskaita  

Mokyklos 2010 m. specialioji programa, tai mokestis už mokinių neformalųjį švietimą. 

Specialiosios programos vykdymui patvirtinta 70,9 tūkst. Lt, gauta ir panaudota (su 2009 m. 

likučiu) 51,9 tūkst. Lt. Visa suma planuota ir panaudota pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį 

„Kitos paslaugos“. Per 2010 m. surinkta 42,2 tūkst. Lt mokesčio. Negauta planuotų 11,3 tūkst. Lt 

dėl sumažėjusio sportininkų skaičiaus ir taikytų mokesčio lengvatų. Spec. lėšų likutis 2010-12-31 – 

7,7 tūkst. Lt. 

Kreditinio įsiskolinimo Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2010-12-31 ataskaita  

Kreditiniam įsiskolinimui padengti skirta ir panaudota 43,6 tūkst. Lt. 

Atskiri mokinio krepšelio, aplinkos ir  specialiosios programos kasinių išlaidų žiniaraščiai 

nevedami. Visos išlaidos parodomos žiniaraštyje „Aplinkos kasinės išlaidos“. 
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Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2010-12-31 ataskaita 

 Mokyklos Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2010-12-31 ataskaitos (forma Nr.4 patvirtinta 

LR finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr.1K-465 su vėlesniais pakeitimais) Skyrius nerengė ir 

nepateikė. Pateiktas tik Sporto mokyklos kredito – debeto įskolos iššifravimas. 2010-12-31 

Mokyklos kreditinis įsiskolinimas 0,9 tūkst. Lt, debitorinis – 7,8 tūkst. Lt. 

 

Mokykloje nustatytas žemas vidaus kontrolės lygis formuojant mokinių grupes. Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus vedėjas ir mokyklos direktorius dėl audito metu nustatytų klaidų, 

pažeidimų bei neatitikimų informuotas 2010-12-14 raštu Nr. 4-68. Teikta 10 rekomendacijų. 

Klaidos ir neatitikimai ištaisyti, rekomendacijos įgyvendintos. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius Kontrolės ir audito tarnybai į dvi rekomendacijas 

pateikė tik formalius atsakymus.   

Rekomendacijos 

 Užtikrinti, kad įstaigos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais Biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė               Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė               Olga Štuopienė 

 

 

 

 

 

 

 


