
 

 

 
 

KAUNO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS 

 KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

 

 
          

  

ATASKAITA 

DĖL BABTŲ GIMNAZIJOS 2008 M. FINANSINIO AUDITO 

2009-06-05              Nr. 2- 37 

Kaunas 

 

ĮŽANGA 

 

Finansinis auditas atliktas Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2008 m. liepos 25 d. 

pavedimu Nr. 1-32. 

Audituotas subjektas – Kauno rajono Babtų gimnazija (toliau tekste gimnazija), 

identifikavimo kodas – 191089878, adresas: Kėdainių g. 48, Babtų mstl., Kauno rajonas. Gimnazija 

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

Kauno rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2008 metai.  

Audituotu laikotarpiu gimnazijai vadovavo direktorius Vidas Mikalauskas. Apskaitą tvarkė 

vyr. buhalterė Jolita Danauskienė.  

Auditą atliko vyr. specialistė Olga Štuopienė.  

Audito tikslas: pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2008 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 biudţeto 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 gimnazijos 2008 metų finansinės atskaitomybės duomenis
1
: Išlaidų 

sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso (Forma Nr. 1), Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo         

2008-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 2), Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. 

apyskaitos (Forma Nr. 3), Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaitos (Forma   

                                                 
1
Biudţetinių įstaigų finansinės atskaitomybės sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodţio 29 d. 

įsakymu Nr. 1K-413 (Ţin., 2005, Nr. 5-21 su pakeitimais iki 2009, Nr. 5-156). 
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Nr. 4), Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 6), paaiškinamojo 

rašto. 

Visiškas uţtikrinimas, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų yra 

neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome 100 %  ūkinių 

operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių. 

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

programai parengtos dvi sąmatos: 

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 1505,5 tūkst. Lt, gauta 

– 1505,5 tūkst. Lt, padaryta faktinių išlaidų – 1505,5 tūkst. Lt; 

 * aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 659,4 tūkst. Lt, gauta – 519,1 

tūkst. Lt, padaryta faktinių išlaidų – 681,3 tūkst. Lt. 

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 2 tūkst. Lt, atskaitoje nurodyta, kad lėšų 

negauta ir nepanaudota. 

 Kreditiniam įsiskolinimui padengti skirta ir panaudota 160,2 tūkst. Lt. 

 Gimnazija dalyvauja Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programoje. Pagal 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo aprūpinimo centro ir Kauno rajono savivaldybės sutartį 

Nr. SUT-255/F3-14-(05)/S-319 ir papildymus 2008 m. programos įgyvendinimui buvo gauta     

70,9 tūkst. Lt. 

Auditas atliktas vadovaujantis valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu       

Nr. V-26 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais.  

Audito proceso planavimo etape buvo susipaţinta su įstaigos veiklą reglamentuojančiais 

įstatymais ir kitais teisės aktais, susipaţinta su audituojamo subjekto veikla, struktūra ir apskaitos 

sistema, nustatyti rizikos veiksniai, galintys įtakoti finansinę atskaitomybę. 

Atlikus vidaus kontrolės aplinkos tyrimą, nustatyta, kad dėl maţo įstaigos apskaitos 

darbuotojų skaičiaus nėra galimybės įdiegti finansų kontrolės procedūrų, tinkamai atskirti pareigų, 

todėl nuspręsta vidaus kontrolės netestuoti. Audito įrodymus gauti atlikus savarankiškas audito 

procedūras. Pagal sudarytą audito programą atlikome savarankiškas audito procedūras ilgalaikio 

turto, pinigų, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų, darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 

apskaitos srityje. Atliktas 2008 m. finansinės atskaitomybės sudarymo ir jos teisingumo vertinimas.    

Auditą atlikome ţinant gimnazijos direktoriui V. Mikalauskui ir vyriausiajai buhalterei                    

J. Danauskienei, kurie yra atsakingi uţ audituojamo laikotarpio gimnazijos veiklą ir finansinės 

atskaitomybės teisingumą ir parengimą laiku. 
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AUDITO REZULTATAI  

Atlikus savarankiškas audito procedūras, nustatyti kai kurie lėšų ir turto naudojimo, išlaidų 

registravimo buhalterinės apskaitos registruose, jų duomenų perkėlimo į finansinės atskaitomybės 

ataskaitas neatitikimai teisės aktų reikalavimams bei netikslumai, turėję įtakos ataskaitų duomenų 

patikimumui.  

Gimnazijos pagrindinis finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudţeto asignavimai. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimu Nr. TS-1, gimnazijai patvirtinta 

2279,8 tūkst. Lt biudţeto asignavimų, įskaitant vėlesnius patikslinimus - 2327,0 tūkst. Lt. 

2008 m. programų suvestiniai duomenys pateikti 1 lentelėje (biudţeto 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) 

Faktinės 

išlaidos 

Skirtum 

(stulp. 7-

5 ir / 7-3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mokinio krepšelis 1479,5 1505,4 1505,5 1505,5 0,1 1505,5 - 

aplinka 638,1 659,4 519,1 519,1 - 140,3 681,3 162,2/ 

21,9 

Spec. programa 2,0 2,0 0 0  0  

2007 m. kreditiniam 

įsiskolinimui dengti 

160,2 160,2 160,2 160,2 - -  

Iš viso 2279,8 2327,0  2184,8 2184,8 - 140,2 2186,8  

 

Gimnazija gavo 93,9 proc. planuotų asignavimų, t.y. negavo 140,2 tūkst. planuotų lėšų.  

Aplinkos lėšų faktinės išlaidos viršijo planą 21,9 tūkst. Lt, kasines – 162,2 tūkst. Lt. Gimnazija 

nesilaikė Biudţeto sandaros įstatymo 7 straipsnio
2
 ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir 

savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 55 reikalavimų
3
, numatančių naudoti skirtus 

biudţeto asignavimus neviršijant patvirtintų asignavimų. 

 

                                                 
2
 Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas (Ţin., 2004, Nr.4-47) 

3
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių 

biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių (Ţin., 2001, Nr.42-1455 su pakeitimais) 
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2008 m. kasinių išlaidų struktūra

68,9 % 31,1 %

moksleivio krepšelis

mokyklos aplinka

    

% 

 
 

   

 Mokinio krepšelio lėšos sudaro didţiausią asignavimų dalį – 68,9 %, gimnazijos aplinkai 

su lėšomis kreditiniam įsiskolinimui padengti tenka 31,1 %, lėšų. 

 Gimnazijos kreditinis įskolinimas per metus sumaţėjo 68,8 tūkst. Lt. Įsiskolinimas 2008-

01-01 buvo 160,2 tūkst. Lt, 2008-12-31 – 91,4 tūkst. Lt: Įskolos atsiradimą įtakojo negauti planuoti 

asignavimai ir viršytas asignavimų planas. 

Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso neatitikimai 

Gimnazijos priestato statyba ir senojo pastato rekonstrukcija baigta. Pastatas po 

rekonstrukcijos ir naujo pastato statybos komisijos, paskirtos Kauno apskrities viršininko         

2006-12-22 įsakymu Nr. V-536, pripaţintas tinkamu naudoti 2007-08-31 aktu. Statybos, 

rekonstrukcijos ir įgyto materialaus turto vertė 9168,3 tūkst. Lt. Pastatas eksploatuojamas, tačiau iki 

2009-05-01 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, per kurį buvo vykdomos apskaitos operacijos, 

statybų vertės ir turto gimnazijai neperdavė. Pastato vertė nepadidinta.  

Kontrolės ir audito tarnybai paprašius paaiškinimo, Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2009-05-22 įsakymu Nr. T1-114 

sudaryta darbo komisija, kuri skubos tvarka ruošia turto perdavimo Babtų gimnazijai dokumentus. 

Gimnazijai 2007 metais įvairiais mėnesiais buvo perduota turto uţ 628,2 tūkst. Lt (tiekėjų 

perdavimo aktai, turtas uţpajamuotas Švietimo skyriuje). Gimnazija nesilaikė Buhalterinės 

apskaitos įstatymo 12 str. reikalavimų
4
, – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti 

apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba 

jiems pasibaigus ar įvykus, apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys 

uţregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai 

padaryti,– gautą turtą uţpajamavo tik 2008 m. sausio mėnesį į turto sąskaitas. Faktiškai turimą turtą 

turėjo uţpajamuoti 2007 m. uţbalansinėje sąskaitoje. Turto duomenys 2008-01-01 neatitiko 

                                                 
4
 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Ţin., 2001, Nr. 99-3515 su pakeitimais) 
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apskaitos duomenų. Gimnazija nesilaikė Inventorizacijos taisyklių reikalavimų
5
, faktiškai 

inventorizacijos neatliko, kadangi komisija nenustatė jokio turto pertekliaus palyginti su apskaitos 

duomenimis. 

Dėl to Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso Ilgalaikio turto, nusidėvėjimo, 

trumpalaikio turto ir turto fondų duomenys neteisingi. Metų pradţioje ir pabaigoje uţbalansinėje 

sąskaitoje 628,2 tūkst. Lt atvaizduota per maţai, metų pabaigoje turto sąskaitose 628,2 tūkst. Lt –

per daug. 

2008 m. inventorizacija gimnazijoje laiku neatlikta ir įforminta nesilaikant Inventorizacijos 

taisyklių reikalavimų. Vyr. buhalterė inventorizacijos duomenų su buhalterinės apskaitos 

duomenimis nesutikrino. Auditoriui duomenų apie inventorizacijos rezultatus nepateikė. 

Nuo 2008 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 

nutarimo Nr.1250 (Ţin., 2001, Nr. 90-3175; 2007, Nr.100-4077) 2.1 punkto redakcijai, biudţetinių 

įstaigų ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienerius 

metus, o jo įsigijimo vertė – ne maţesnė uţ 1000 litų. Turtas, kuris nebetenkina šių ilgalaikio 

materialiojo turto pripaţinimo kriterijų, nuo 2008 m. sausio 1 d. turėjo būti perkeltas į trumpalaikio 

turto sąskaitą (išskyrus nekilnojamąjį ilgalaikį turtą). Gimnazija nesilaikė nutarimo reikalavimų ir 

turto neperţiūrėjo. Dėl to metus laiko buvo skaičiuotas nusidėvėjimas turtui, kuris turėjo būti 

iškeltas į trumpalaikio turto sąskaitą.  

Dėl to Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso ilgalaikio turto, nusidėvėjimo, 

trumpalaikio turto ir turto fondų duomenys laikotarpio pabaigoje neteisingi, neatitinka apskaitos 

principų ir reikalavimų. 

 Vyr. buhalterė nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių
6
 ir per 2008 m. 

gimnazijai perduotą turtą uţ 52,4 tūkst. Lt, visais atvejais uţpajamavo neteisingai: 

 - Tarybos 2008-03-06 sprendimu Nr. TS-44 perduotą Savivaldybės turtą – kompiuterių 

įrangą, kompiuterių darbo vietos (4 komplektai), uţ 16402 Lt - uţpajamavo kaip valstybės turtą, 

valdomą patikėjimo teise. Komplektus išskaidė ir uţpajamavo 16 atskirų turto vienetų. Dėl to dalį 

ilgalaikio turto neteisingai uţpajamavo trumpalaikio turto sąskaitoje. 

            - Materialinių vertybių perdavimo – priėmimo aktu gavusi iš Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus turto uţ 9643,55 Lt, iš jų 5 kompiuterius uţ 9139,1 Lt neteisingai uţpajamavo kaip vieną 

turto vienetą. Suteiktas vienas inventorinis numeris. Be to gautą nematerialųjų ilgalaikį turtą uţ 

                                                 
5
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birţelio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Ţin., 1999, Nr. 50-1622 su pakeitimais) patvirtintos 

Inventorizacijos taisyklės 

 
6
 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 70 Dėl biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 

(2005 m. gruodţio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija; Ţin., 2006, Nr. 2-16). 
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30,09 Lt uţpajamavo trumpalaikio turto sąskaitoje. Vadovaujantis Biudţetinių įstaigų buhalterinės 

apskaitos taisyklių
 

20 punktu, programinė įranga priskiriama nematerialiajam turtui.  

 - 2008-03-14 perdavimo – priėmimo aktu Nr.61 gavusi iš UAB „Sonex-technologies“ turtą 

uţ 4839,18 Lt saugoti, jį uţpajamavo ne uţbalansinėje, o ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąskaitose. 

 - Materialinių vertybių  perdavimo – priėmimo aktu 2008-12-31 Nr.R4-476 gautą valstybės 

turtą, uţ 4839,18 Lt uţpajamavo antrą kartą ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąskaitose. Ilgalaikio 

turto inventorizacijos apraše Nr. 1 du kompiuteriai Vektor AK09 M8 įrašyti du kartus. Ilgalaikio 

turto vertė inventorizacijos apraše, Ilgalaikio turto ţiniaraštyje bei balanse nesutampa. 

Inventorizacijos komisija prieţasčių nenurodė, vadovas sprendimo dėl skirtumo nepriėmė. 

 - 2008-04-24 perdavimo – priėmimo aktu Nr. U4-8-125 gautą valstybės turtą pagal 

panaudos sutartį uţ 10725,02 Lt, jį uţpajamavo ne uţbalansinėje, o ilgalaikio turto sąskaitoje. 

 - Materialinių vertybių perdavimo – priėmimo aktu 2008-06-30 Nr.R4-125A gautą baldų 

komplektą uţ 5995,4 Lt iškomplektavo ir uţpajamavo kaip 14 turto vienetų (suteikta 14 inv. 

numerių, daugelio pozicijų vertė nesiekia 500 Lt). 

 Dėl to Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso ilgalaikio turto, nusidėvėjimo, 

trumpalaikio turto ir turto fondų, uţbalansinės sąskaitos duomenys laikotarpio pabaigoje neteisingi.            

Be to į uţbalansinę sąskaitą neįtrauktas ţemės sklypas, kurio naudojimas įteisintas panaudos 

sutartimi. 

            Atsargos 

Vyr. buhalterė ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui tvarkydami atsargų apskaitą nesilaikė 

Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str.
4
 ir Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių

6 

reikalavimų 

* medţiagas uţ 400,26 Lt iškart nurašė į faktines išlaidas. Medţiagas reikėjo uţpajamuoti 

063 sąskaitoje ir sunaudojus pateikti buhalterei nurašymo; 

* medţiagas uţ 909,45 Lt, gautas neatlygintinai pagal R. Boso ir Ko tikrosios ūkinės 

bendrijos išrašytą 2007-09-03 sąskaitą BOS Nr. 0003053, uţpajamavo medţiagų sąskaitoje 063 du 

kartus: sausio ir vasario mėnesiais, prekes uţpajamavo ne laiku; 

* netiksli kuro apskaita: nurašytas pirktas, o ne sunaudotas kuras, kelis kartus 

uţpajamuotas kuras pagal tą pačią sąskaitą ir kt. 

* pirktos medţiagos iš pavedimų lėšų nurašomos pavėluotai arba nenurašomos nors seniai 

sunaudotos. Šių medţiagų likutis apskaitoje 2008-12-01 – 9,9 tūkst. Lt; 

Inventorizacijos komisija neatitikimų nenustatė.  

Dėl nurodytų netikslumų Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso 9 eil. „ Atsargos“ 

duomenys neteisingi. 
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Pavedimų ir paramos lėšos 

 Pavedimų ir paramos lėšų apskaita tvarkoma nesilaikant Biudţetinių įstaigų buhalterinės 

apskaitos taisyklių
6 

reikalavimų: apskaita netiksli, taikomos neteisingos korespondencijos.  

Gimnazija nesivadovavo Vyriausybės 2001-05-14 nutarimo Nr. 543 66 p.
7
 nuostata, kad 

gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu ir naudojama pagal 

atskirą biudţetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. Gimnazijoje gautų paramos lėšų, 2 

proc. gauto gyventojų pajamų mokesčio, panaudojimas aptariamas Gimnazijos tarybos posėdţiuose, 

tačiau sąmata nesudaroma. Priešpriešinio patikrinimo būdu gauta informacija, kad Gimnazija    

2008 m. spalio mėnesį iš Paramos fondo gavo 1500 Lt paramą. Tačiau pinigai neuţpajamuoti, 

panaudojimas neaiškus. 

 Dėl nurodytų netikslumų Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso eilučių 

„Atsiskaitymai uţ pavedimų lėšas“ duomenys neteisingi. 

               

Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso duomenų neatitikimai ir klaidos reikšmingi.  

  

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008  m. apyskaitos ir Atsargų ir trumpalaikio 

turto 2008 m. apyskaitos  neatitikimai 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008  m. apyskaitos ir Atsargų ir trumpalaikio 

turto 2008 m. apyskaitos duomenys neteisingi dėl apskaitos neatitikimų nurodytų pastraipoje 

„Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso neatitikimai“. Neatitikimai ir klaidos reikšmingi. 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008-12-31 ataskaitos neatitikimai 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008-12-31 ataskaitoje kreditinis įsiskolinimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodytas 91,4 tūkst. Lt, debitorinio įsiskolinimo – nėra. 

Gimnazija 2008-12-31 nefiksavo 4830 Lt debetinio įsiskolinimo, dėl to ataskaitos ir Balanso 

38 eilutės „Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ duomenys neteisingi (smulkiau prie 

Specialiosios programos Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaitos). 

Gimnazijos kreditinio įsiskolinimo duomenys ataskaitoje neatitinka duomenis, nurodytus 

debitorių - kreditorių ţiniaraštyje: skirtumas 729,39 Lt. 

Nustatyta, kad atsiskaitymų su kreditoriais apskaita tvarkoma netiksliai: 

* į apskaitą vyr. buhalterė neįtraukė UAB „Giraitės vandenys“ spalio, lapkričio ir gruodţio 

mėnesių sąskaitų uţ 1595,84 Lt; 

* į ataskaitą ir į ţiniaraštį įtraukė 4616,75 Lt skolą UAB „Menranga“ uţ šildymo katilo 

remontą, nors faktiškai su bendrove visiškai atsiskaityta;  

                                                 
7
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 (Ţin., 2001, Nr. 42-1455, 2004, Nr. 96-3531) 
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* netiksli apskaita su UAB „Dzūtra“, UAB „Dezinfekcinė pagalba“, AB TEO LT, UAB 

„Bitė Lietuva“ ir kita. 

Dėl to Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008-12-31 ataskaitos ir Balanso 71 eilutės 

„Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ duomenys neteisingi: neįtrauktas 2479,33 Lt 

įsiskolinimas atskiriems tiekėjams, 5278,47 Lt įsiskolinimas parodytas nepagrįstai. Iš viso kreditinis 

įsiskolinimas uţfiksuotas 2799,14 Lt per didelis. 

Gimnazija nesilaikė Inventorizacijos taisyklių
5
 reikalavimų, sudarant 2008 metų finansinę 

atskaitomybę, skolų neinventorizavo, tarpusavio atsiskaitymo aktais nesuderino. Todėl išlieka 

rizika, kad ne visos klaidos buvo nustatytos.   

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaitų neatitikimai 

Aplinkos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita. 

Aplinkai gimnazija gavo 78,7 proc. planuotų asignavimų, tai yra negavo 140,3 tūkst. Lt. 

Faktinės išlaidos, vykdant aplinkos programą, viršijo kasines išlaidas 162,2 tūkst. Lt, o planą –   

21,9 tūkst. Lt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymo
2
 7 straipsniu uţ 

programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų atsakingas įstaigos 

vadovas. Gimnazija nesilaikė Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-38 

patvirtintos Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo nuostatos, kad veţti mokinius ir 

mokytojus į rajono Savivaldybės organizuojamus renginius, sporto varţybas, olimpiadas, 

konkursus, parveţti mokyklos inventorių, knygas galima jei yra mokyklos biudţete lėšų. Gimnazija 

transporto išlaikymo išlaidoms patvirtintą planą 17 tūkst. Lt viršijo 6,5 tūkst. Lt. 

Atliktos savarankiškos audito procedūros neleidţia tvirtinti, kad ataskaitoje (forma Nr. 2) 

atvaizduotos faktinės ir kasinės išlaidos yra teisės aktų nustatyta tvarka uţregistruotos buhalterinės 

apskaitos registruose ir teisingai atvaizduotos ataskaitoje, nes:  

- vandentiekio ir kanalizacijos faktinėse išlaidose neįskaitytos 1595,84 Lt, spalio - 

gruodţio mėnesiais sunaudoto vandens išlaidos, dėl to ataskaitoje atvaizduotos išlaidos netikslios; 

- į 2008 m. faktines išlaidas įtraukė 2006 ir 2007 m sąskaitas: UAB „Dzūtra“ 235,16 Lt,   

UAB „Kemitek“ 903,77 Lt. Iškreipia 2008 m. faktines išlaidas; 

- Pagal UAB „Kemitek“ 2008-04-15 sąskaitą KMK804 Nr.0083 pirktas prekes uţ 400,26 

Lt neteisingai įtraukė į išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį „kitos paslaugos“. Nesilaikė 

valstybės ir savivaldybių biudţetų išlaidų ekonominės klasifikacijos 
8 

reikalavimų;  

- UAB „ Menranga“ 2008-07-18 mokėjimo pavedimu Nr.404 apmokėta 4616,75 Lt uţ 

šildymo katilo remonto darbus. Kasines išlaidas neteisingai įtraukė į išlaidų ekonominės 

                                                 
8 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1K-280 (Ţin., 2005, Nr. 118-4287; 2007, Nr. 131-

5316) 
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klasifikacijos straipsnį „kitos paslaugos“, turėjo priskirti „Ilgalaikio materialiojo turto einamojo 

remonto“ straipsnio išlaidoms. Faktinės išlaidos įvyko 2007 m. Nesilaikė valstybės ir savivaldybių 

biudţetų išlaidų ekonominės klasifikacijos reikalavimų. 

- ataskaitoje neparodytos 1600 Lt faktinės ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto 

išlaidos – projektoriaus remontas; 

- komandiruotės išlaidos, 78,5 Lt, neteisėtai apmokėtos iš biudţeto lėšų, kadangi 

apmokėjimui buvo gautos pavedimo lėšos iš nacionalinio egzaminų centro; 

- vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-15 įsakymu Nr. ĮS-474 

nuo 2008-03-07 keitėsi visuomenės sveikatos prieţiūros specialisto koeficientas – 11,96. Vyr. 

buhalterė darbuotojai per maţai priskaičiavo ir neišmokėjo darbo uţmokesčio 118,58 Lt, socialinio 

draudimo įmokų – 36,74 Lt. 

- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-07 įsakymu Nr. ĮS-14 nustatytas 

archyvaro koeficientas, esant 10 ir daugiau komplektų – 9. Gimnazijos direktorius 2008-01-07 

įsakymu Nr. P-65 archyvarei nustatė atlyginimo koeficientą 8,5. Gimnazijoje faktiškai yra 0,2 

archyvaro etato. Darbuotojai per maţai priskaičiavo darbo uţmokesčio apie 160 Lt, socialinio 

draudimo įmokų – 50 Lt. 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita ( kreditiniam  įsiskolinimui) 

Kreditiniam įsiskolinimui dengti skirta 160,2 tūkst. Lt. Atskira kasinių išlaidų apskaita 

vedama nebuvo.  

 Specialiosios programos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita  

Gimnazijos 2008 m. specialiąją programą sudaro tik lėšos, gautos uţ  sporto salės ir 

mokyklinio autobusiuko nuomą. 

Taryba 2008-01-24 sprendimu Nr. TS-1 Gimnazijai patvirtino 2008 m. pajamų ir išlaidų 

sąmata 2 tūkst. Lt. Gimnazija Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaitoje (forma 

Nr. 2) parodė, kad specialiosios programos vykdymui patvirtinta 2 tūkst. Lt, pajamų negauta, 

kasinės ir faktinės išlaidos nepadarytos. 

Gimnazija faktiškai uţ autobusiuko nuomą gavo 4415,71 Lt pajamų (su metų pradţios 

likučiu), išleido 5464,12 Lt, t.y. panaudojo dalį kitų lėšų ne pagal paskirtį. Uţ sporto salės nuomą 

gavo 2077,7 Lt (su metų pradţios likučiu), išleido 1250 Lt. 

Gimnazija gautas specialiosios programos lėšas, 6493,41 Lt, naudojo paţeidţiant Tarybos 

patvirtintos specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos
9
 reikalavimus. Gautų pajamų į 

Biudţeto ir finansų skyriaus sąskaitą nepervedė, lėšas naudojo savo nuoţiūra, ne pagal patvirtintą 

sąmatą.  

                                                 
9
 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodţio 23 d. sprendimas Nr. 129 
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Atlikome sutarčių, pagal kurias gimnazija gauna pajamas, vertinimą. Gimnazijoje sutartys 

neregistruojamos todėl negalime garantuoti, kad įvertintos visos sutartys.  

1. Gimnazijoje sudaromos tipinės sporto salės naudojimo sutartys. Sutartys sudarytos su 

įvairiais subjektais, taikomas vieno apsilankymo įkainis skirtingas. Įkainiai patvirtinti Gimnazijos 

direktoriaus. Sąskaitos neregistruojamos, apskaita nevedama.  

AB „Vilijampolės gelţbetonis“ pagal 2008-10-03 sutartį sale naudojosi 10 kartų, vieno 

apsilankymo įkainis 70 Lt. Gimnazija sąskaitos 700 Lt neišrašė, debetinio įsiskolinimo 2009-01-01 

nefiksavo. 

Kauno rajono Babtų seniūnijos ūkininkų sąjunga pagal 2008-09-09 sutartį sale naudojosi 13 

kartų, vieno apsilankymo įkainis 70 Lt. Gimnazija sąskaitos 910 Lt neišrašė, debetinio įsiskolinimo 

2009-01-01 nefiksavo. 

UAB „Dojus“ pagal 2008-09-01 sutartį sale naudojosi 15 kartų, vieno apsilankymo įkainis 

70 Lt. Gimnazija sąskaitos 1050 Lt neišrašė, debetinio įsiskolinimo 2009-01-01 nefiksavo. 

UAB „Projektų gama“ pagal 2008-09-01 sutartį sale naudojosi 31 kartą, vieno apsilankymo 

įkainis 70 Lt. Gimnazija sąskaitos 2170 Lt neišrašė, debetinio įsiskolinimo 2009-01-01 nefiksavo. 

Pagal 2008-01-03 sutartį sale naudotis pareiškė norą Šarūnas Pikelis, vieno apsilankymo įkainis 50 

Lt. Duomenų , kiek kartų naudotasi sale nėra, pajamos negautos (nefiksuotos). 

Gimnazija nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. reikalavimų
4
, – visos ūkinės 

operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi 

ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, apskaitos registruose ūkinių 

operacijų ir ūkinių įvykių duomenys uţregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną 

arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Gimnazija laiku sąskaitų uţ atliktas paslaugas 

neišrašė, neregistravo, apskaitos su debitoriais nevedė. Gimnazija 2009-01-01 nefiksavo 4830 Lt 

debetinio įsiskolinimo. 

Dėl nurodytų paţeidimų ir apskaitos principų nesilaikymo Išlaidų sąmatos įvykdymo    

2008-12-31 ataskaita (forma Nr. 2) neteisinga, Balanso 37 eilutės „Atsiskaitymai su kitais 

debitoriais ir kreditoriais“, 58 eilutės „Biudţetinių įstaigų pajamos ir kompensuoti nuompinigiai“ 

duomenys neteisingi.  

Gimnazija nesilaikė Tarybos sprendimu patvirtintos tvarkos
9
 reikalavimų,– dėl paslaugos 

kainos nustatymo nesikreipė į Savivaldybės administracijos direktorių. Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo
10

 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte numatyta, kad kainas ir tarifus uţ 

savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudţetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė 

yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas nustato, tvirtina Savivaldybės taryba. 

                                                 
10

  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 
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2. 2007 m. biuro įrangos aptarnavimo sutartis Nr.07444 su UAB „Devela“. Sutarties 

objektas – kopijavimo aparato aptarnavimas. Savininkas įsipareigoja aparatą aprūpinti 

eksploatacinėmis medţiagomis ir popieriumi. Gimnazija moka savininkui pagal skaitliuko 

parodymus po 0,06 Lt uţ kiekvieną padarytą A4 formato dokumento kopiją. 

Atlikdama paslaugą, gimnazija taiko 0,06 Lt kainą uţ 1 kopiją, kaip numatyta sutartyje. 

Bibliotekininkė daro kopijas, renka pinigus, kartą per mėnesį pinigus įneša į gimnazijos kasą. Tuo 

laiku neatlieka savo pareigybėje numatytų funkcijų, be to aparatas naudoja elektros energiją, kurios 

išlaidų aparato savininkas neapmoka. Gimnazija dėl didesnės paslaugos kainos nustatymo į 

Savivaldybės administracijos direktorių
9
 nesikreipė. 

Gimnazija nesilaikė Tarybos sprendimu patvirtintos tvarkos
9
 reikalavimų specialiosios 

programos pajamoms, gautoms uţ kopijavimo paslaugas, nesudarė. Lėšos apskaitomos ir pavedimų, 

ir specialiųjų lėšų sąskaitoje.  

3. Su UAB ,,Angolita“ sudarytos dvi sutartys: 

– Pardavimo automato pastatymo sutartis 2006-09-05 (neregistruota). Gimnazija uţ vietos 

nuomą pajamų negauna. Pagal sutartį UAB ,,Angolita“ turi mokėti po 20 Lt per mėnesį uţ automato 

sunaudotą elektros energiją. Gimnazija apmokėjimui pateikė dvi sąskaitas uţ I ir II ketv. sunaudotą 

elektros energiją. Gavo 120 Lt, kuriuos apskaitė pavedimų sąskaitoje ir nepanaudojo biudţeto 

išlaidoms uţ elektrą sumaţinti. Uţ rugsėjo - gruodţio mėnesius sąskaitos neišrašytos, debitorinis 

įsiskolinimas nefiksuotas. Gautos ir gautinos lėšos uţ 2008 m. elektros energiją turi būti grąţintos į 

Savivaldybės biudţetą.  

– Paramos sutartis 2006-09-05 UAB ,,Angolita“ (neregistruota). Vadovaudamasi sutartimi 

Bendrovė turi teikti gimnazijai kas mėnesį (mokslo metų ) piniginę paramą po 100 Lt. Sumokėta 

500 Lt uţ sausio – geguţės mėnesius. 2008-09-24 sudaryta nauja paramos sutartis. Bendrovė 

įsipareigojo gimnazijai kas mėnesį (mokslo metų ) piniginę paramą po 300 Lt. Rugsėjo – gruodţio 

mėnesiais mokėjimų nebuvo. UAB ,,Angolita“ įsipareigojimų nevykdė. 

Mūsų nuomone, sudarytos sutartys su UAB ,,Angolita“ iškreipia realią situaciją. Faktiškai 

gimnazijai sumokama nuoma uţ vietą automatui pastatyti, o ne suteikiama parama. Automatą 

eksploatuoja bendrovė, o ne pagal panaudą gimnazija. 

Dėl paţeidimų sutarčių vykdymo srityje – nesudarytų specialiųjų programų – Savivaldybės 

biudţetas negavo pajamų. Dėl to duomenys apie kitas pajamas Savivaldybės biudţeto įvykdymo 

2008-12-31 ataskaitoje netikslūs. 

Mokinių maitinimas gimnazijos valgykloje 

Gimnazijos valgykla yra išlaikoma iš savivaldybės biudţeto lėšų. Patvirtinti 4 valgyklos 

darbuotojų etatai. Valgyklos pajamoms gimnazija specialiosios programos nerengia. Patiekalams 
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antkainis netaikomas. Iš valgyklos veiklos gautos lėšos įnešamos į kasą, po to į sąskaitą banke ir 

apmokamos sąskaitos tiekėjams uţ maisto produktus.  

Nustatyta, kad valgykloje teikiamos maitinimo paslaugos ir darbuotojams. Pagal Vietos 

savivaldos įstatymą
10

 Taryba nustato biudţetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, tačiau 

darbuotojų maitinimui tarifas nėra patvirtintas. Darbuotojų maitinimui biudţeto lėšos naudojamos 

ne pagal paskirtį ir nesilaikant Biudţeto sandaros įstatymo
2
 5 str. 1 d. 1 p. reikalavimų, t.y. ne 

programos priemonėms vykdyti.  

Mokinių nemokamo maitinimo apskaitą tvarko Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. 

Valgyklos vedėja Skyriui pateikia visus reikiamus dokumentus ir duomenis. 

Mokyklos struktūros tobulinimo programa 

Babtų gimnazija dalyvauja mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programoje 

(MSTP).  

          Gimnazijoje 2007 m. įsteigta 0,5 personalo specialisto etato, finansuojamo iš Programos lėšų. 

          Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-07-11 įsakymu Nr. ĮS-1341 patvirtintas 

Mokyklų struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programoje dalyvaujančių Kauno rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų laikini vidaus struktūros ir valdymo modeliai programos įgyvendinimo 

laikotarpiu. 

           Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-19 įsakymu Nr. ĮS-2011 patvirtintas 

naujų etatinių pareigybių sąrašas programos įgyvendinimo laikotarpiu (2008-09-01–2008-12-31).  

Babtų  gimnazijai patvirtinta: 1 neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjo etatas,              

0,5 pagrindinio ugdymo poskyrio vedėjo etato, 0,5 vidurinio ugdymo poskyrio vedėjo etato, 1 

veiklos stebėsenos poskyrio vedėjo etatas, 0,5 personalo specialisto etato (etatinės pareigybės 

finansuojamos iš Programos lėšų) ir 1 ugdymo skyriaus vedėjo etatas, finansuojamas iš mokinio 

krepšelio lėšų. 

Bandomuoju laikotarpiu etatai Savivaldybės taryboje nepatvirtinti. 

Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo aprūpinimo centro ir Kauno rajono 

savivaldybės sutarties 2007-04-19 Nr. SUT-255/F3-14-(05)/S-319 papildymą 2008-01-24            

Nr. F3-05-(05)MST , Kauno rajono savivaldybei pervestos lėšos programoje dalyvaujančioms 

mokykloms 2007 m. papildomai įsteigtiems administravimo etatams išlaikyti – 2008 m. kovo 

mėnesį 272685 Lt, iš jų Babtų gimnazijai 38955 Lt. 

Pagal minėtos sutarties 2008-07-17 papildymą SUT-786/F3-13-(05) MST  2008 m 10 mėn. 

pervesta nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. keturiems mėnesiams skyrių, susijusių su ugdymu, vedėjų 

etatams išlaikyti 184700 Lt, iš jų Babtų gimnazijai 30949 Lt (2 etatams). 
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Pagal minėtos sutarties papildymą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-31 

įsakymu Nr. ĮS-2912 MSTP dalyvaujančių mokyklų vadovams skirta po 5 proc. tarnybinių 

atlyginimų priedai, iš jų Babtų gimnazijai 998 Lt. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-10 įsakymu Nr. ĮS-2691 MSTP 

dalyvaujančių mokyklų vadovams skirtos priemokos iki 1800 Lt, priklausomai nuo Programos lėšų 

likučio dydţio. 

Tai pavedimų lėšos. Gimnazija Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui 

pateikia pavedimo įvykdymo ataskaitas. 

 Gimnazijai per 2008 m. iš viso skirta 70902 Lt.  

2008 m. gruodţio mėnesį iš Programos lėšų išmokėjo priedus,11977,19 Lt, su soc. dr. 

įmokomis – 15688 Lt, darbuotojams prisidėjusiems prie programos įdiegimo. 

Ugdymo skyriaus vedėjui A. Ramančiuckui lapkričio ir gruodţio mėnesiais darbo uţmokestį 

su soc. draudimo įmokomis 10084 Lt be pagrindo priskaičiavo iš Programos lėšų, kadangi ugdymo 

skyriaus vedėjo etatas išlaikomas iš mokinio krepšelio lėšų.  

Nustatytos darbo uţmokesčio iš Programos lėšų priskaitymo klaidos: 

Ugdymo skyriaus vedėjui A. Ramančiuckui nepriemoka 170,86 Lt, socialinio draudimo 

įmokų 30,98% – 52,94 Lt (mokinio krepšelio lėšos). 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo poskyrio vedėjui A.Gricevičiui taikytas neteisingas 

koeficientas. Pagal MSTP dalyvaujančių mokyklų vadovų 2008-08-28 posėdţio protokolą Nr.1 

nuspręsta poskyrių vadovams taikyti 10-15% maţesnius koeficientus nei skyrių vadovams, todėl   

A. Gricevičiaus koeficientas turėjo būti 15,26, o ne 16,95. Per 2008 m. 4 mėnesius permoka sudaro 

802,16 Lt, socialinio draudimo įmokos 30,98% - 248,51Lt. 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjai S. Navickienei permokėta 44,60 Lt. 

socialinio draudimo įmokų 30,98% – 13.82Lt. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

1. Rengti priemonių planą audito metu nustatytoms klaidoms ir neatitikimams pašalinti. 

2. Uţtikrinti, kad įstaigos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais Biudţetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

3. Nustatyti vadovybės atliekamas kontrolės procedūras, kad finansinėse ataskaitose būtų 

pateikiami tikslūs ir teisingi duomenys, kad audito metu nustatytos klaidos ir neatitikimai 

nesikartotų ateityje. 

4. Įvertinti vyr. buhalterio darbą ir sudaryti sąlygas apskaitos darbuotojų kvalifikacijai kelti. 
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Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2009-08-01. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant prieţastis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė         Olga Štuopienė 

 

 


