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 1. Audito metu mes vertinome Kauno rajono Babtų gimnazijos, identifikavimo kodas – 

191089878, adresas: Kėdainių g. 48, Babtų mstl., Kauno rajonas, 2008 m. finansinių ataskaitų 

duomenis bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą 

įstatymų nustatytiems tikslams. Gimnazijos vadovas yra atsakingas uţ finansinių ataskaitų 

parengimą ir pateikimą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. Mūsų pareiga, 

remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas bei turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo teisėtumą. 

2. Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą 

turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą uţtikrinimą dėl finansų ataskaitų duomenų 

tinkamo ir teisingo pateikimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. Audito 

metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Gimnazijos apskaitos sistemos ir finansinių ataskaitų 

vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 

3. Gimnazijai 2007 metais įvairiais mėnesiais buvo perduota turto uţ 628,2 tūkst. Lt, pirkto 

iš valstybės investicijų programos lėšų (tiekėjų perdavimo aktai, turtas uţpajamuotas Kauno rajono 

savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje). Gimnazija nesilaikė Buhalterinės apskaitos 

įstatymo ir Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių reikalavimų gautą turtą uţpajamavo 

tik 2008 m. sausio mėnesį į turto sąskaitas. Faktiškai turimą turtą turėjo uţpajamuoti 2007 m. 

uţbalansinėje sąskaitoje.  

4. Gimnazijos priestato statyba ir senojo pastato rekonstrukcija baigta. Pastatas 

eksploatuojamas, tačiau vertė 8540,1 tūkst. Lt nepadidinta. 

5. Gimnazija nesilaikė Inventorizacijos taisyklių reikalavimų, faktiškai inventorizacijos 

neatliko, kadangi komisija nenustatė jokio turto pertekliaus palyginti su apskaitos duomenimis. 
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6. Nuo 2008 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-

19 nutarimo Nr.1250 (Ţin., 2001, Nr. 90-3175; 2007, Nr.100-4077) 2.1 punkto redakcijai Turtas, 

kuris nebetenkina šių ilgalaikio materialiojo turto pripaţinimo kriterijų, nuo 2008 m. sausio 1 d. 

turėjo būti perkeltas į trumpalaikio turto sąskaitą (išskyrus nekilnojamąjį ilgalaikį turtą). Gimnazija 

nesilaikė nutarimo reikalavimų ir turto neperţiūrėjo. 

7. Gimnazija nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių ir per 2008 m. 

gimnazijai perduotą turtą uţ 52,4 tūkst. Lt, visais atvejais uţpajamavo neteisingai. 

8. Gimnazija gautas ir gautinas specialiosios programos lėšas, 11,3 tūkst.Lt, naudojo 

paţeidţiant Tarybos patvirtintos specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimus. 

Gautų pajamų į Biudţeto ir finansų skyriaus sąskaitą nepervedė, lėšas naudojo savo nuoţiūra, ne 

pagal patvirtintą sąmatą, debetinio įsiskolinimo uţ paslaugas nefiksavo.  

9. Gimnazija nesilaikė Inventorizacijos taisyklių reikalavimų, sudarant 2008 metų finansinę 

atskaitomybę, skolų neinventorizavo, tarpusavio atsiskaitymo aktais nesuderino. Į apskaitą 

neįtraukė 2,5 tūkst. Lt įsiskolinimo atskiriems tiekėjams, 5,3 tūkst. Lt įsiskolinimą parodė 

nepagrįstai. 

10. Gimnazija nesilaikė valstybės ir savivaldybių biudţetų išlaidų ekonominės klasifikacijos
 

reikalavimų atskirais atvejais faktines išlaidas įtraukė į netinkamus išlaidų ekonominės 

klasifikacijos straipsnius. 

11. Gimnazija nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių tvarkydama 

pavedimų, paramos lėšas. 

Mūsų nuomone, dėl 3-11 pastraipose išdėstytų dalykų poveikio Babtų gimnazijos 2008 metų 

finansinės ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atţvilgiais parengtos ir pateiktos nesivadovaujant 

Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudţetinių įstaigų buhalterinę apskaitą.  

Audito išvada pateikta kartu su audito ataskaita. 

 

Savivaldybės kontrolierė                                            Vida Marta Kruopienė 

  

Vyr. specialistė                                             Olga Štuopienė  


