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 Audito metu mes vertinome Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ (toliau – Mokykla) 2006 

m. finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis bei 

Savivaldybės  lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams per 2006 metus. Mokyklos direktorė yra atsakinga už finansinės 

atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimą ir pateikimą, savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Mūsų 

pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę, planų ir programų 

sąmatų įvykdymo ataskaitas 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, 

planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo,  

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo. 

Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Mokyklos apskaitos sistemos ir vidaus 

kontrolės, finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimo ir 

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

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

pareikšti. 

Pastebėjimai 

 

 1. Moksleivio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2007 m. sausio 1 d. 

ataskaitos išlaidų eilutėje „Kvalifikacijos kėlimas“ buvo apskaityta 0,2 tūkst. Lt komandiruotės 
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išlaidų. Jos turėjo būti apskaitytos ataskaitos išlaidų eilutėje „Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)“ (žr. ataskaitos 1.1  pastebėjimą). 

 2. Vyriausioji buhalterė 173 „Atsiskaitymai su biudžetu“ sąskaitos debete apskaitė 0,2 tūkst. 

Lt negautų biudžeto asignavimų (spec. lėšų), bet neturėjo negautų lėšų apskaityti kaip skolą 

Mokyklai (žr. ataskaitos 1.2  pastebėjimą). 

 3. Mokykla sąskaitos 111 „Lėšos, gautos už prekes ir paslaugas“  debete buvo apskaitytos 

0,3 tūkst. Lt spec. lėšų pajamos. Šiai sumai buhalterė 173 „Atsiskaitymai su biudžetu“ sąskaitos 

kredite turėjo  įregistruoti įsipareigojimą pervesti pajamas į biudžetą, bet tai nebuvo padaryta (žr. 

ataskaitos 1.3  pastebėjimą). 

 4. Išlaidų sąmatų vykdymo 2007 m. sausio 1 d. balanse atskirai neišskirta  nematerialiojo 

turto 2,3  tūkst. Lt amortizacija (žr. ataskaitos 2.1  pastebėjimą). 

 5. Mokykloje už 0,5 tūkst. Lt yra pavogto turto (ilgalaikio materialiojo turto), jis turėjo būti 

apskaitytas 170 „Atsiskaitymai už trūkumus“ sąskaitoje (žr. ataskaitos 2.2 pastebėjimą). 

 6.  Patikrinus 12 vnt. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo teisingumą už 

2006 m. sausio, liepos, gruodžio mėnesius (46 pavyzdžiai), nustatyta (žr. ataskaitos 2.3 

pastebėjimą): 

6.1. Vienam nematerialiajam  ir vienam ilgalaikiam materialiajam turtui iš viso neskaičiavo 

amortizacijos (nusidėvėjimo). 

 Dėl  2, 3, 5  punktuose išvardintų priežasčių, išlaidų sąmatų vykdymo 2007 m. sausio 1 d. 

balanso 32, 34, 35,  46, 48, 59, 67, 78 eilučių 4 stulpelio sumos neteisingos. Balanso  32 eilutės  

„Atsiskaitymai už trūkumus (170)“ 4 stulpelyje turėjo būti įrašyta 0,5 tūkst. Lt. Balanso 35 eilutės 

„Atsiskaitymai su biudžetu (173)“ 4 stulpelyje nieko neturėjo būti įrašyta, buvo 0,2 tūkst. Lt. 

Balanso 48 eilutės „Finansavimas iš biudžeto (230)“ 4 stulpelyje vietoj 3,4 tūkst. Lt turėjo būti 

įrašyta 3,7 tūkst. Lt (0,3 tūkst. Lt per mažai įrašyta). Balanso 59 eilutės „Biudžetinių įstaigų 

pajamos (400)“ 4 stulpelyje vietoj 13,1 tūkst. Lt  turėjo būti įrašyta 12,8 tūkst. Lt (0,3 tūkst. Lt per 

daug įrašyta). Balanso  67 eilutės „Atsiskaitymai su biudžetu (173)“ 4 stulpelyje  turėjo būti įrašyta 

0,3 tūkst. Lt. Balanso 4 stulpelio aktyvo ir pasyvo pusės turi būti didesnės 0,3 tūkst. Lt suma. 

 Dėl 4, 6  punktuose išvardintų priežasčių negalime įvertinti,  ar išlaidų sąmatų vykdymo 

2007 m. sausio 1 d. balanso 4 eilutės: 51 eilutės „Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (020)“, 

52 eilutės „Nematerialiojo turto amortizacija (021)“, 54 eilutės „Ilgalaikio turto fondas (250)“ yra 

teisingos 2007 m. sausio 1 d. 

  Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turėtų ankstesnėse pastraipose išdėstyti dalykai, 

Mokyklos  2006 m. finansinė atskaitomybė, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitos visais 

reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. 
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 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad  2006 metais Mokykloje  

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. 

 

  

 

Kontrolieriaus tarnybos specialistas      Andrius Markuckas  


