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ŽILPAMŪŠIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

AUDITO IŠVADA 

 

2009 m. rugpjūčio 31 d. Nr. AI – 15 

Pasvalys 

 

 Audito metu mes vertinome Žilpamūšio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) 2009 

metų (baigiamojo balanso 2009 m. rugpjūčio 31 d.) finansinės atskaitomybės, planų ir programų 

sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams (toliau – Savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas) per 2009 metus. Mokyklos direktorius yra 

atsakingas už finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimą ir 

pateikimą, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. Mūsų 

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

sąmatų įvykdymo ataskaitas, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą. 

 Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turime 

planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinės atskaitomybės, planų ir 

programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės lėšų ir 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais 

pagrindėme Mokyklos apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės atskaitomybės, planų ir 

programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimo ir pateikimo, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia 

pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 
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 Mūsų  nuomone, Mokyklos 2009 metų 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. 

 Mokykla nesilaikė teisės aktų reikalavimų, nes po trimis Mokyklos balanse apskaitytais, 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotais ir Mokyklos naudojamais pastatais (Žilpamūšio 

mokyklos pastatas, sandėlis ir sporto salė) nesuformuoti žemės sklypai, nesutvarkyta žemės 

naudojimo teisė, nesudarytos panaudos sutartys su Panevėžio apskrities viršininko administracija. 

 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesnėje pastraipoje 

išdėstytus dalykus, 2009 metų Mokyklos Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais, jų naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams reikšmingų  neatitikčių Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimams nenustatėme. 

 Audito išvada pateikta kartu su Finansinio audito ataskaita.  

  

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė               Rima Juodokienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


