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Audito metu mes vertinome savivaldyb÷s biudžetin÷s įstaigos Liolių senelių namai ( toliau –
senelių namai ) 2008 metų finansinių ataskaitų, savivaldyb÷s, tikslinių l÷šų, valstyb÷s, savivaldyb÷s
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teis÷tumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams per 2008 metus. Senelių namai
2008 metų finansines atskaitas savivaldyb÷s
administracijos Finansų skyriui pateik÷ 2009 m. sausio 29 d. Įstaigos vadovas yra atsakingas už
finansinių atskaitų parengimą ir pateikimą, valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto valdymą, naudojimą ir
disponavimą juo teis÷tumą. Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos pareiga, remiantis atliktu
auditu, pareikšti nuomonę apie finansines atskaitas, valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo teis÷tumą.
Auditą atlikome vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, kuriuose nustatyta, kad
auditą turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą d÷l finansinių atskaitų
duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo teis÷tumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrind÷me senelių namų
apskaitos sistemos ir vidaus kontrol÷s, finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo, valstyb÷s ir
savivaldyb÷s turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teis÷tumo vertinimus. Mes tikime, kad
atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
1. Negalime patvirtinti išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyto
ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimo (020 –sąskaita) ir ilgalaikio turto fondo ( 250 – sąskaita)
likučių d÷l neteisingo nusid÷v÷jimo normatyvų taikymo atskiriems turto vienetams.
2. D÷l neteisingų įrašų pagalbinio ūkio
apskaitoje išlaidų sąmatų vykdymo 2008 m.
gruodžio 31 d. balanse padidintas pagamintos produkcijos ( 030 – sąskaita) likutis 44,1 tūkst. Lt ir
tai pačiai sumai sumažintas medžiagų, maisto produktų ir kitų atsargų ( 06 – sąskaita) likutis.
3. D÷l neteisingos pagalbinio ūkio apskaitos išlaidų sąmatos vykdymo 2008 m. gruodžio 31
d. balanse atsiskaitymų už pavedimų l÷šas (176 sąskaita) likutis padidintas 53,9 tūkst. Lt.
3. Negalime patvirtinti biudžeto išlaidų , tikslinių l÷šų sąmatos vykdymo 2008 m. gruodžio
31 d. ataskaitų faktinių mitybos išlaidų, d÷l to , kad n÷ra sudaromas sunaudotų maisto produktų
kaupiamasis žiniaraštis.
4. D÷l nevykdomos išsinuomoto ir pagal panaudą gauto turto apskaitos išlaidų sąmatos
vykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. balanso užbalansin÷s sąskaitos likutis sumažintas 72,9 tūkst. Lt.
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį tur÷tų ankstesn÷se pastraipose nurodyti dalykai,
Liolių senelių namų 2008 metų finansin÷s atskaitos reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos
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pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę
apskaitą, finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą.
1. Liolių senelių namai, nesivadovavo valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija, nes socialinio draudimo įmokoms skirtas l÷šas naudojo priskaitytoms socialinio
draudimo įmokoms nuo darbo užmokesčio už remiamus darbus mok÷ti.
2. Liolių senelių namai nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 3
d. nutarimu Nr. 719 D÷l inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ , nes neatliko turto ir
įsipareigojimų metin÷s inventorizacijos.
3. Liolių senelių namai buhalterinę apskaitą tvark÷ ne pagal visus Biudžetinių įstaigų
buhalterin÷s apskaitos taisyklių reikalavimus.
Remdamiesi surinktais įrodymais, mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesn÷se pastraipose
išd÷stytus dalykus, 2008 metais Liolių senelių namuose valdant, naudojant ir disponuojant
savivaldyb÷s biudžeto l÷šomis, tikslin÷mis l÷šomis ir turtu, juos naudojant įstatymų nustatytiems
tikslams, reikšmingų neatitikimų Lietuvos Respublikos teis÷s aktų reikalavimams nenustat÷me.
Audito išvada pateikta kartu su audito ataskaita.
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