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Audito metu mes vertinome Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos (toliau – Mokykla)    

2011 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų duomenis bei Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams 

per 2011 m. 

Mokyklos direktorius yra atsakingas už finansinės atskaitomybės parengimą ir pateikimą, 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansinės atskaitomybės 

ataskaitas bei Savivaldybės turto 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 

ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumo. 

Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Mokyklos apskaitos sistemos, 

finansinės atskaitomybės parengimo ir pateikimo, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą 

pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitų ir finansinių 

ataskaitų duomenų. 

Sąlyginė nuomonė dėl turto valdymo ir naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų 

naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. 

Pažeistos Inventorizacijos taisyklės, metinė pinigų inventorizacija neatlikta. Dėl to 

finansinių ataskaitų turto ir įsipareigojimų duomenys inventorizacijos duomenimis nepatvirtinti. 
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Mūsų nuomone, Mokyklos 2011 m. finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių 

įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. 

Mokyklai 2011 m., įskaitant patikslinimus, buvo patvirtinta 812,9 tūkst. Lt Savivaldybės 

biudžeto asignavimų, gauta 757,8 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 757,8 tūkst. Lt. Liko 

kreditinis įsiskolinimas 39,1 tūkst. Lt. Per 2011 m. mokykla mokinio krepšelio lėšų pagal planą 

turėjo gauti 452,2 tūkst. Lt, gavo 452,2 tūkst. Lt, finansuota 100 proc., Savivaldybės biudžeto lėšų 

pagal planą turėjo gauti 349,0 tūkst. Lt, gavo 293,9 tūkst. Lt, negavo 55,1 tūkst. Lt, arba buvo 

finansuota 84,2 proc. 

Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad 2011 m. Mokykla Savivaldybės 

lėšas ir turtą valdė, naudojo ir disponavo jais visais reikšmingais atžvilgiais vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir įstatymų nustatytiems tikslams. 

Finansinio audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita. 
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