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ĮŽANGA
Valstybinis auditas atliktas valstybės kontrolieriaus pavaduotojo 2006 m. birželio 14 d.
pavedimu Nr. 1050-11P. Auditą atliko vyresnioji valstybinė auditorė Lina Bagdonavičiūtė.
Audituojamas subjektas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo
ir atminimo įamžinimo fondas (toliau – Fondas) – yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis –
materialiai remti genocido aukas ir rezistencijos dalyvius, finansuoti itin svarbias ir skubias
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo bei genocido aukų ir rezistencijos dalyvių
atminimo įamžinimo programas. Adresas: Didžioji g. 17/1, Vilnius, identifikavimo kodas –
8872017. Fondo steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Audituojamu laikotarpiu Fondui
vadovavo valdybos pirmininkas Jonas Valenčius, finansininke dirbo Zita Kindurienė.
Audituojamas laikotarpis – 2006 metai.
Audito tikslas: įvertinti vidaus kontrolės ir apskaitos sistemas, įvertinti įvykusias ūkines
operacijas bei įvykius ir jų parodymą finansinėse bei kitose ataskaitose, įvertinti sudarytų sutarčių
bei priimtų sprendimų, susijusių su lėšų ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais, teisėtumą,
įvertinti valstybės biudžeto asignavimų 2007 metų išlaidoms ir nefinansiniam turtui įsigyti poreikio
planavimą teisėtumo požiūriu.
Ši ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Lietuvos Respublikos Seimui dėl valstybės
biudžeto įvykdymo apyskaitos, valstybės biudžeto projekto, valstybės skolos, suteiktų paskolų iš
valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitos, dėl valstybei nuosavybės
teise priklausančio turto ataskaitos, dalis.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bus pareiškiama audito
išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu vertinome Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir
atminimo įamžinimo fondo 2006 metų finansinės atskaitomybės šių formų duomenis: Nr. 1 –
Išlaidų sąmatų vykdymo 2007-01-01 balansas, Nr. 2 – Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2007-0101 ataskaita, Nr. 3 – Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2006 m. apyskaita, Nr. 4 –
Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2006 m. apyskaita, Nr. 6 – Debitorinio ir kreditorinio
įsiskolinimo 2007-01-01 ataskaita.
Audituojamu laikotarpiu Fondas vykdė vieną programą – 1.1 „Genocido aukų ir
rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas ir atminimo įamžinimas“, kuriai vykdyti buvo patvirtinta
651,8 tūkst. Lt, gauta ir panaudota 651,8 tūkst. Lt biudžeto asignavimų.
Finansinis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Atlikus vidaus kontrolės aplinkos tyrimą, ištyrus galimos rizikos veiksnius, susijusius su
institucijos veikla ir apskaitos sistemomis, buvo nuspręsta atlikti tik analitines ir savarankiškas
audito procedūras. Dėl audituojamo subjekto mažo darbuotojų skaičiaus nebuvo galima atlikti
minimalių finansų kontrolės procedūrų.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Pastabų dėl finansinės atskaitomybės ar kitų ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės aktų
pažeidimų neturime.
Dėkojame Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo
įamžinimo fondo darbuotojams už bendradarbiavimą ir pagalbą atliekant 2006 m. finansinės
atskaitomybės auditą.
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