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 Audito metu mes vertinome UAB „Pasvalio autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) 2006 m. 

finansinės atskaitomybės duomenis bei Savivaldybės  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2006 metus. Bendrovės direktorius yra 

atsakingas už finansinės atskaitomybės parengimą ir pateikimą, Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Mūsų pareiga, remiantis 

atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę bei Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantį turtą valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. 

 Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad auditą 

planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl  finansinės atskaitomybės 

duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo,  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 

valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais 

pagrindėme Bendrovės apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės atskaitomybės parengimo 

ir pateikimo,  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo 

juo teisėtumo vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei 

pareikšti. 

 Dalykai, turėję įtakos auditoriaus nuomonei: 

 1. Mes negalime pasisakyti dėl sutarties 1.3 punkte nustatytos vieno kilometro vienam 

moksleiviui vežti kainos – 0,107  Lt ir dėl Bendrovei 2006 m. pervestų 1,26 mln. Lt  teisingumo ir 

pagrįstumo (žr. ataskaitos išvadų 1 ir 2 punktus). 

  Mūsų nuomone,  Bendrovės  2006 m. finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais 

parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcinių bendrovių 

buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. 
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 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad,  išskyrus 1 pastraipoje 

išdėstytus dalykus, 2006 metais Bendrovėje  valdant, naudojant ir disponuojant Savivaldybės 

lėšomis ir turtu, juos naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, neatitikčių Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose nustatytiems reikalavimams nenustatėme. 

 Finansinio audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita. 
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