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Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir Kontrolieriaus tarnybos 2011 metų
veiklos planu, atliko Kupiškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto

įvykdymo ataskaitų

rinkinio auditą. Audito tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto
įvykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atvejais parengtas pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimus, ir įvertinti Savivaldybės biudžeto vykdymą.
Vadovybės atsakomybė
Už

ataskaitos rinkinio

parengimą

yra atsakinga Kupiškio rajono savivaldybės

administracija, už Savivaldybės biudžeto asignavimų naudojimo teisėtumą, asignavimų naudojimą
galimu ekonomiškiausiu ir efektyviausiu būdu, programose nustatytų tikslų pasiekimą ir ataskaitų
rinkinių rengimą ir pateikimą atsakingi asignavimų valdytojai. Savivaldybės biudžeto vykdymą
organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės biudžeto kasos operacijų
vykdymą - Savivaldybės administracija per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas. Savivaldybės
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį tvirtina Savivaldybės taryba.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio. Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

auditą atliko vadovaudamasi

Vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinio audito reikalavimus. Auditas suplanuotas
ir atliktas taip, kad suteiktų pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. Įvertinta, ar ataskaitų rinkinys
visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius
ataskaitų rinkinio rengimą, ar jame nėra reikšmingų iškraipymų, palyginti ataskaitų rinkinio
duomenis su Savivaldybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į Savivaldybės biudžetą
gautų pajamų ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų
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valdytojų pateiktomis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais ir kitais Savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriaus tvarkomais dokumentais, išskyrus galimus apribojimus, susijusius su
tuo, kad nebuvo atlikti visų asignavimų valdytojų 2010 metų finansinės atskaitomybės auditai dėl
žmogiškųjų išteklių trūkumo.
Tikiuosi, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Savivaldybės kontrolieriaus nuomone, Kupiškio rajono savivaldybės 2010 metų
biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą subjekto 2010 m. gruodžio 31 d.
finansinę būklę, biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir Lietuvos
Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus, nustatytus ataskaitų rinkiniui sudaryti.
Jame nėra reikšmingų iškraipymų lyginant su Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų
pateiktų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais ir kitais Finansų ir biudžeto
tvarkomais duomenimis, iš kurių jis buvo sudarytas.
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