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AUDITO IŠVADA
DĖL KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAUNO PLANAS“ 2011 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2012 m. balandžio 25 d. Nr. AP/01-02
Kaunas
Audito metu vertinome pridedamas Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“
(toliau

–

Įmonė)

2011

metų

finansinių

ataskaitų

rinkinio

sutrumpintas

ataskaitas:

2011 m. gruodžio 31 d. balansą, 2011 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą,
2011 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą prie 2011 metų
finansinių ataskaitų ir vertinome patikėto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir jo
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams teisėtumą (toliau – patikėto turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo teisėtumas) 2011 metais Įmonėje. Įmonės pateiktas finansines ataskaitas
(elektroninius dokumentus) Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba gavo 2012 m.
balandžio 24 d. (elektroninių dokumentų registracijos Nr. R-01-112).






























Įmonės vadovas yra atsakingas už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą
vaizdą, parengimą ir pateikimą, patikėto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą.




























Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Įmonės finansinių
ataskaitų rinkinio duomenų bei patikėto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą
turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinių ataskaitų duomenų
tinkamo ir teisingo pateikimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. Audito
metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Įmonės apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės,

2
finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
teisėtumo vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei
pareikšti.












































































Mūsų nuomone, Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2011 metų finansinių
ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Įmonės 2011 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir
2011 metų veiklos rezultatus pagal Verslo apskaitos standartus ir visais reikšmingais atžvilgiais
parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės
įmonių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą.












































































































Mūsų nuomone, Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“, visais reikšmingais
atžvilgiais, patikėtą turtą 2011 metais valdė, naudojo, disponavo juo teisėtai ir naudojo įstatymų
nustatytiems tikslams.
Audito išvada pateikta kartu su audito ataskaita.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gražina Tamulionienė

