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MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS 2010 M. FINANSINIO (TEISĖTUMO)
AUDITO IŠVADA
2011 m. rugpjūčio 12 d. Nr. KDV3-15
Skuodas
Skuodo rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Zina Uždanavičienė audito
metu vertino Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2010 metų finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinių duomenis tikslu nustatyti, ar ataskaitos sudarytos vadovaujantis teisės aktais,
reglamentuojančiais jų sudarymą, bei įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Už šias finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas, sandorius bei teisės aktų nuostatų
laikymąsi atsako Mosėdžio gimnazijos direktorius. Kontrolės ir audito tarnybos pareiga,
vadovaujantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie metinius finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius bei Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą
turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, teisėto lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, naudojant Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas.
Atliktas auditas suteikė pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Pateikiame audito metu nustatytus dalykus, kurie turėjo įtakos nuomonei apie Mosėdžio
gimnazijos 2010 metų finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas:
1. Įstaiga, sudarydama finansines ataskaitas, nesivadovavo 22-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis, tai yra, perkeliant
buhalterinių sąskaitų likučius, nebuvo vertintas ilgalaikio turto nuvertėjimas ir prieš sudarant
metines finansines ataskaitas, nebuvo vertinta, ar turtas turi nuvertėjimo požymių;
2. Mosėdžio gimnazijos nebalansinėje sąskaitoje įrašytas valstybei nuosavybės teise
priklausantis turtas už 113201,15 Lt, gautas per 2008–2010 metų laikotarpį. Turtas apskaitoje
neužregistruotas, nes Savivaldybės administracijoje sukurtos vidaus kontrolės procedūros
neužtikrina, kad Savivaldybei perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų
apskaitomas ir rodomas finansinėse ataskaitose teisės aktų nustatyta tvarka.
Mūsų nuomone Mosėdžio gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.
Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų
duomenų.
Mūsų nuomone, Mosėdžio gimnazijos 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir
kitos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą.
Besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
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Mūsų nuomone, Mosėdžio gimnazija visais reikšmingais atžvilgiais 2010 metais
Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems
tikslams.
Audito išvada pateikta kartu su Audito ataskaita.
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