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ATASKAITA 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO 

VERSLO SKATINIMO FONDO 2008 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO 

TIKRINIMO  
 

2009-03-19  Nr. 2-13 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2009-03-18 pavedimu Nr. 1-19 

vyr. specialistė O. Štuopienė atliko Kauno rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 

skatinimo fondo (toliau tekste Fondas) 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimą. Tikrinimas atliktas 

žinant Fondo valdybos pirmininkui, Tarybos nariui Česlovui Paulauskui.  

 Tikrinimo tikslas: Fondo 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos vertinimas. 

Tikrinimo apimtis: 2008 m. 

Tikrinimo metodai: peržiūrėta Fondo teisinė bazė, taikytas ištisinis metodas. 

Fondas įsteigtas ir nuostatai patvirtinti Kauno rajono tarybos 1999 m. lapkričio 17 d. 

sprendimu Nr. 91. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. TS-113 

patvirtinti patikslinti Fondo nuostatai. Nuostatuose numatyti Fondo lėšų šaltiniai ir jų naudojimas, 

fondo remiamos veiklos sritys, fondo administravimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Kauno 

rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimu Nr. TS-67 sudaryta Fondo valdyba. Fondo 

pirmininkas Č. Paulauskas.  

  2008 m. fondo pajamos 

 2008 m. fondo pajamų šaltiniai atitinka nuostatuose numatytas sąlygas. Kauno rajono 

savivaldybės taryba 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-113 patvirtino Fondo lėšų 2008 m. 

sąmatą:  likutis metų pradžioje 6529 Lt, 50000 Lt pajamų ir 56529 Lt išlaidų. Pajamas sudaro  

30000 Lt Savivaldybės biudžeto lėšos ir 20000 Lt Privatizavimo fondo lėšos. 

  Fondas gavo 36529 Lt (su likučiu), t.y. 64,6 proc. planuotų pajamų. Negautos lėšos iš 

Privatizavimo fondo, kadangi šis negavo planuotų pajamų. 
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2008 m. fondo išlaidos 

 Gautas lėšas panaudojo pagal patvirtintą sąmatą. Didžiausia lėšų dalis, 18947 Lt, skirta 

verslo plėtrai, naujos įrangos įsigijimui, rajone gaminamos produkcijos parodoms ir mugėms 

surengti, verslininkams dalyvavimui parodose – 14566 Lt, kitoms išlaidoms – 3016 Lt.  

  Fondo lėšų apskaitą tvarko Buhalterinės apskaitos skyrius, apskaitos žiniaraštyje (sąskaita 

106 Smulkaus ir vidutinio verslo fondas), Fondo lėšos laikomos Ūkio banke sąskaitoje                 

Nr. LT887011700000130015. Lėšos naudojamos vadovaujantis patvirtintais Fondo nuostatais, 

pagal patvirtintą sąmatą ir pervedamos pagal Fondo valdybos protokolinius sprendimus. Fondo 

valdyba yra nustačiusi Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų skyrimo ir atsiskaitymo 

tvarką, kuri patvirtinta  Fondo valdybos 2008-07-03 posėdyje, protokolas Nr. 2.  

2008 m. įvyko 4 Fondo valdybos posėdžiai, gauti 9 prašymai paramai gauti, 1 subjektui 

lėšos neskirtos, kadangi prašymas neatitiko Fondo nuostatų reikalavimų. 1 prašymas paliktas 2009 

m. svarstymui, kadangi buvo pateikti ne visi dokumentai ir trūko lėšų. 

Fondo lėšos panaudotos 100 proc.,  36529 Lt,  2008-12-31 fondo lėšų likučio nėra. 

IŠVADA: 

 2008 m. smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas gavo 36529 Lt pajamų. Lėšos 

panaudotos vadovaujantis Tarybos patvirtintais Fondo nuostatais, Fondo lėšų skyrimo ir 

atsiskaitymo tvarka pagal patvirtintą sąmatą ir pervestos subjektams pagal Fondo valdybos 

protokolinius sprendimus. Panaudota 36529 Lt fondo lėšų. Fondo lėšų likučio metų pabaigoje nėra. 

 

 

Vyr. specialistė          Olga Štuopienė 

Savivaldybės kontrolierė         Vida Marta Kruopienė 

 

Susipažinau:  

Fondo valdybos pirmininkas                               Česlovas Paulauskas                                                                   

     


