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ĮŽANGA 

  

 Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą1 Pasvalio 

rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos planą ir vykdant Savivaldybės kon-

trolieriaus 2009 m. gegužės 28 d. pavedimą Nr. PA – 2. Auditą atliko savivaldybės kontrolierė Rima 

Juodokienė. 

Audito tikslas – įvertinti įstaigos vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, pa-

reikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2009 metų (baigiamojo balanso) finansinių ir kitų ataskaitų tikru-

mo ir teisingumo. 

Audituojamas subjektas – Žilpamūšio pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), adresas – Žil-

pamūšio kaimas, Pasvalio rajonas; juridinio asmens kodas – 190618638. 

Audituojamu laikotarpiu Mokyklai vadovauja laikinai direktorės pareigas einanti Rasa Paužuo-

lienė, vyriausiąja buhaltere dirba Laima Šimaitienė. 

Ši audito ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Savivaldybės tarybai dėl pateiktos tvirtinti me-

tinės Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo ir dėl Sa-

vivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto statistinių ata-

skaitų, dalis. 

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuo-

monė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pateikiama audito išvadoje. 

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. KV - 8 
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

Mokyklos pagrindinė veikla: vaikų pradinis, pagrindinis ir papildomas mokymas ir ugdymas.  

Audito metu buvo vertinama Mokyklos 2009 metų (baigiamasis balansas) finansinė atskaito-

mybė: Išlaidų sąmatų įvykdymo 2009-08-31 balansas (forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdy-

mo ataskaita (forma Nr. 2), Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009 m. rugsėjo 1 d. ataskaita (forma 

Nr.  6), Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2009 m. apyskaita (forma Nr. 3), Atsargų ir 

trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 4). 

Mokyklai 2009 metams buvo skirta2 619,8 tūkst. Lt asignavimų, iš jų 417,2 tūkst. Lt - mokslei-

vio krepšelio lėšų. Darbo užmokesčiui skirta 399,3 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 8,0 tūkst. Lt, specialio-

sioms programoms finansuoti – 0,5 tūkst. Lt. Asignavimai buvo tikslinti  Savivaldybės tarybos 2009 

m. birželio 12 d. sprendimu Nr. T1 – 125 ir 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1 – 4. Po patiksli-

nimų Mokyklai buvo skirta 616,1tūkst. Lt asignavimų, iš jų –298,9 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, 7,2 

tūkst. Lt – turtui įsigyti. Mokykla vykdė 3 programas: valstybės deleguotų funkcijų programą  9.2.1.1. 

„Mokinio krepšelis“; Savivaldybės biudžeto lėšų programas 9.2.1.1. „Mokyklos aplinkos finansavimo 

programa“ ir  9.2.1.1. „Specialiųjų lėšų programa“. Mokyklos direktorė 2009 m. vasario 16 d. visoms  

programoms patvirtino sąmatas. Tikslinant asignavimus  buvo tikslinamos ir sąmatos. 

Be to, 2009 metais Mokykla gavo 12,0 tūkst. Lt pavedimų lėšų (nemokamam mokinių maiti-

nimui, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. dalies  parama). 

2009 metais Mokyklai iš Finansų skyriaus buvo pervesta  605,2 tūkst. Lt Savivaldybės tarybos 

skirtų asignavimų.  

2009 metų Mokyklos kasinių išlaidų struktūrą pagal ekonominę klasifikaciją sudaro: darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos 427,4 tūkst. Lt arba 70,6 procento nuo visų išlaidų; 

prekių ir paslaugų naudojimo – 73,0 tūkst. Lt arba 12,1 procento nuo visų išlaidų, 21,7 tūkst. Lt (3,6 

procento) socialinių išmokų. 

Mokykla 2009 metų rugpjūčio 31 d. turėjo turto (pradine verte): ilgalaikio materialiojo ir nema-

terialiojo – už 375,6 tūkst. Lt; trumpalaikio – už 60,7 tūkst. Lt. 

Įstaigos kreditinis įsiskolinimas 2009 m. sausio 1 d. – 26,9 tūkst. Lt, rugpjūčio 31 d. – 0,1 tūkst. 

Lt. Debetinių skolų metų pradžioje įstaiga neturėjo, o rugpjūčio 31 d. – 3,0 tūkst. Lt (pavogtas turtas). 

Finansinis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3. 

                                                
2 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T1 – 4 
3 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvir-
tinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
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Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikš-

mingų iškraipymų, o Savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir jais disponuojama teisėtai. Vi-

siškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad audito metu 

buvo taikoma atranka ir nebuvo tikrinti  visi ( 100 %) ūkiniai įvykiai, sudaryti sandoriai ir ūkinės ope-

racijos. 

Audito proceso planavimo etape  buvo susipažinta su įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės 

aktais, susipažinta su audituojamo subjekto veikla, struktūra ir apskaitos sistema, nustatyti rizikos 

veiksniai, galintys turėti įtakos finansinei atskaitomybei. 

Atlikus vidaus kontrolės aplinkos tyrimą, nustatyta, kad dėl mažo įstaigos apskaitos darbuotojų 

skaičiaus nėra galimybės įdiegti vidaus kontrolės procedūrų, todėl nuspręsta atlikti tik savarankiškas 

audito procedūras. Pagal sudarytas audito programas atlikome savarankiškas audito procedūras šiose 

srityse: ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, prekių ir 

paslaugų naudojimo išlaidų. Dalyvauta ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto (dalinai) inventorizacijoje. 

Atliktas 2009 m. (baigiamojo balanso) finansinės atskaitomybės sudarymo ir jos teisingumo vertini-

mas.    

Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio audito nuomonei pa-

reikšti. 

             

PASTEBĖJIMAS 

  

 Po trimis Mokyklos balanse apskaitytais, Nekilnojamojo turto registre įregistruotais ir Mokyk-

los naudojamais pastatais (Žilpamūšio mokyklos pastatas, sandėlis ir sporto salė) nesuformuoti žemės 

sklypai, nesutvarkyta žemės naudojimo teisė, nesudarytos panaudos sutartys su Panevėžio apskrities 

viršininko administracija. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                           Rima Juodokienė 

 

 

Audito ataskaita  surašyta dviem egzemplioriais: vienas -  įteiktas Žilpamūšio pagrindinei mokyklai, 
kitas – Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. 


