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    Mes atlikome politinės kampanijos finansavimo patikrinimą pagal Lietuvos Respublikos politinių
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės (toliau – PPPKFFK) įstatymą
(toliau – Patikrinimas). Mūsų procedūros buvo atliktos siekiant Jums padėti įvertinti šią politinės
kampanijos finansinę informaciją: politinės kampanijos dalyvio ataskaitą ir jos priedus, politinės
kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos sąskaitos banko išrašą, politinės
kampanijos pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

    Darbo apimtis

    Patikrinimas buvo atliekamas vadovaujantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais
tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims atlikti. Mes
atlikome procedūras, numatytas techninėje užduotyje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2012 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. Sp-267 (toliau –
Techninė užduotis).
    Buvo patikrinta visa minėta finansinė informacija ir atliktos visos procedūros šiais etapais:
    -    pradinis tikrinimas;
    -    dokumentų tikrinimas;
    -    neatitikimų tikrinimas;
    -    politinės reklamos ataskaitos tikrinimas.

Patikrinimas atliktas tikrinant politinės kampanijos dokumentus šia apimtimi:

- politinės kampanijos dalyvio pateiktus pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus – 100
proc.;
- politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio (toliau – žiniaraščio) įrašus– 100 proc.;
- dalyvio pateiktus banko išrašo įrašus – 100 proc.;
- ataskaita dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių (toliau – politinės
reklamos ataskaita):
www.Lrytas.lt (įrašų sk. - 1, suma su PVM - 726 Lt)
www.15min.lt (įrašų sk. - 1, suma su PVM - 1258,4 Lt)
Interneto reklamos tinklas "TradeDoubler" (įrašų sk. - 1, suma su PVM - 872,74 Lt)
UAB "ADCOM" (įrašų sk. - 4, suma su PVM - 43249,44 Lt).
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    Pastebėti faktai

    Mūsų detalūs pastebėti faktai, paremti atliktomis procedūromis, aptarti šios ataskaitos priede
„Pastebėti faktai“ (1 lentelė).3

    Pagal 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio  Tėvynės sąjungos -
Lietuvos krikščionių demokratų Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 kandidatas DAINIUS
KREIVYS (S) patikrinimo sutartį Nr. S1-75/2012, sudarytą su Lietuvos Respublikos Vyriausiąja
rinkimų komisija, mes teikiame šią ataskaitą.

    Tikslas

AUDITORIAUS ATASKAITA DĖL PASTEBĖTŲ FAKTŲ

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai1

1 Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai 2 egzemplioriais arba dalyviui, jei
Patikrinimą užsakė dalyvis, 3 egzemplioriais.
2 Įrašoma, kokia apimtimi buvo tikrinami deklaracijų įrašai, ne mažiau nei nurodyta Techninėje užduotyje. Išvardinami
rengėjai, skleidėjai, kurių pateiktos deklaracijos buvo tikrinamos, nurodomos bendros politinės reklamos kainos šiose
deklaracijose.
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    Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys pateikti šios ataskaitos priede "Pastebėti
faktai (2 lentelė)". Kadangi atliktos Patikrinimo procedūros nėra nei auditas, nei peržiūra, atliekami
pagal tarptautinius audito standartus ar tarptautinius peržiūros standartus, jokio užtrikrinimo dėl
pateiktos finansinės informacijos, kiek tai susiję su Patikrinimu, mes nepareiškiame.

    Jei būtume atlikę papildomas Patikrinimo procedūras arba auditą ar peržiūrą, vadovaudamiesi
tarptautinio audito standartais ar tarptautiniais peržiūros standartais, galbūt būtume nustatę kitų
pastebėjimų, apie kuriuos Jums būtume pranešę.

    Ataskaitos naudojimas

    Mūsų ataskaita yra skirta tik šioje ataskaitoje nustatytam tikslui ir skirta Lietuvos Respublikos
Vyriausiąją rinkimų komisiją informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota
tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.
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3 Nepastebėjus jokių neatitikimų (pažeidimų), auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų priedo "Pastebėti faktai" 1
lentelė nerengiama.
4 Jeigu auditorius veikia užregistravęs individualią veiklą ir yra įrašytas į audito įmonių sąrašą, tai audito įmonės
pavadinimas ir adresas nėra nurodomi, o turi būti nurodoma, kad auditorius vykdo individualią veiklą.


