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Mes atlikome Vilniaus universiteto 2011 metq konsoliduotqjq finansiniq ir biudZeto

vykdymo ataskaitq rinkiniq bei valstybes le5q ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais

teisetumo ir jq naudojimo lstatymq nustatl'tiems tikslams per 2011 metus audit4.

Vadovybes atsakomYbd

Vilniaus universiteto rektorius yra atsakingas uZ konsoliduotqiq finansiniq ataskaitq rinkinio

parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartus, biudZeto r,ykdymo ataskaitrl rinkinio parengim4 ir teising4

pateikim4 pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, reglam'entuojandius Sio rinkinio sudarym4,

valstybes le5q ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetum4 ir jq naudojim4 istatymq

nustatytiems tikslams bei efektyvi4 vidaus kontrolg.

Auditor iaus ot s akomYb d

Mlsq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareik5ti nuomong del Vilniaus universiteto

konsoliduoqjq finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniq bei del valstybes le5q ir turlo

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetumo ir jq naudojimo istatymq nustatytiems tikslams.

Audit4 atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nurodyta audit4 planuoti ir

atlikti taip, kad butq gautas pakankamas uZtikrinimas del konsoliduotqjq finansiniq ir biudZeto

vykdymo ataskaitq rinkiniq duomenq tinkamo ir teisingo pateikimo, valstybes le3q ir turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo jais teisetumo ir jq naudojimo istatymq nustatytiems tikslams. Audito

metu surinkome irodymus, kuriais pagrindeme Vilniaus universiteto apskaitos sistemos ir vidaus

kontroles, konsoliduotqfq finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniq parengimo ir pateikimo,

valstybes leiq ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisetumo ir jq naudojimo istatymq



Valstr hinio ar;rliro iivada

nustat).tiems tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito irodymai suteikia pakankam4

pagrind4 auditoriaus nuomonei pareik5ti.

Sqlygines nuomones ddl konsoliduottlitl finansinitl ir biudieto vykdymo ataskaitry rinkinitl

pagrindas

Finansines bukles ataskaitoje pagal 20ll m. gruodZio 31 d. duomenis nekilnojamqirl

kultlros vertybiq vertd nurodyta 27 533,6 hrkst. Lt maZesne, o Zem6s vertd - 0,5 tDkst. Lt didesne,

grynojo turto vertd (tikrosios vertds rczewas) - 27 533,1 hlkst. Lt maZesne, nes neivertinta

nekilnojamqiq kult[ros vertybiq ir Zemes tikroji verte (1 skyrius, 6 psl.).

Sqlygine nuomone del konsoliduottljtlfinansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitry rinkinitl

Mlsq nuomone, i5skyrus poveiki, kuri turi s4lygines nuomonds pagrind4 sudarantys dalykai,

Vilniaus universiteto 2011 metq konsoliduoqjq finansiniq ataskaitq rinkinys rodo tikr4 ir teising4

Vilniaus universiteto ir vie5osios fstaigos Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos: 2011

m. gruodZio 31 d. finansing b[k19,2011 metq veiklos rezultatus, grynojo turto pokydius irpinigq

srautus pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes

standartus, o biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinys visais reik5mingais atZvilgiais parengtas ir

pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojandius Sio rinkinio sudarym4.

Sqlygines nuomones del valstybes lX4 ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais

teisdtumo ir jry naudojimo jstatymq nustaQtiems tikslams pagrindas

Universitetas paZeide Vie5rfiq pirkimq fstatym4 (2.1 poskyris, 6-9 psl.), nes:

- remonto darbus, leidybos ir spaudos paslaugas pirko pasirinkgs netinkamus pirkimo bfidus;

- uL.721,6 trlkst. Lt isigijo prekiq ir paslaugq netaikydamas pirkimo proced[n1;

- atliko dalies 2010 m. irykdytq leidybos ir spaudos'paslaugq uL 1,6 trlkst. Lt pirkimo

procedflras;

- pirkimo dokumentuose nepateike statybiniq medZiagq, statybos gaminiq, dirbiniq ir

irenginiq technines specifi kacij os ;

- nesilaikydamas pirkimo sutarties s?lygq isigijo 13,4 trlkst. Lt brangesng kompiutering irang4;

- pirkdamas statybines medZiagas ir kompiuterines prekes, sutartyje numatd, kad prekes bus

perkamos i5 pardavejo su nuolaidomis, bet prekes isigijo be nuolaidq.

Universitetas, nuraiydamas medZiagas (708,1 mkst. Lt) remonto darbams ukio bldu, neivertino,

ar jos faktiSkai panaudotos ir ar jq kiekiai atitinka leidZiamas nura5yti medZiagas ir jq kiekius (2.2

poskyris, 9-10 psl.).
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Valstvbinio audito iivada

Sqlygine nuomone del valstybes lei4 ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais

teis€tumo ir j4 naudojimo jstaQmq nustatytiems til<slams

Musq nuomone, i5skyrus poveiki, kuri turi s4lygines nuomonds pagrind4 sudarantys dalykai,

Vilniaus universitetas visais reik5mingais atZvilgiais 20llmetais valstybes le5as ir turt4 valde,

naudojo, disponavo jais teisetai ir naudojo ibtatymq nustatytiems tikslams.

Valstybinio audito iSvad4 pateikiame kartu su valstybinio audito ataskaita ir pridedame

audituotq Vilniaus universiteto konsoliduotqfq finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniq

kopijas
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5-ojo audito departamento direktore

Vyriausioj i valstybine auditore
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