
• 2014 metų Lietuvos ornitologų draugijos

• kontrolės komisijos patikrinimo aktas .

• Kaunas , 2015

• Kontrolės komisija patikrino Lietuvos ornitologų 
draugijos,toliau LOD,ūkinę ir finansinę veiklą už 
2014 metus imtinai .

• Tikrinta: 

• 1.Kaip paskirstomos ir naudojamos finansinės lėšos.

• 2. LOD Direktoriaus ir Tarybos veiklos patikrinimas.

• 3. Ar LOD finansinė veikla vykdoma pagal šalies 
teisės aktus.



• LOD Kontrolės komisija patikrinusi finansinę 
draugijos veiklą nustatė , kad draugijoje racionaliai  
ir efektyviai paskirstomos ir naudojamos visos 
finansinės lėšos.

• Todėl komisija pilnai pritaria LOD Direktoriaus , 
Liutauro Raudonikio , pateiktos finansinės veiklos 
ataskaitai.

• Piktnaudžiavimų draugijos finansais nenustatyta.

• Kontrolės komisija taip pat patikrinusi LOD 
direktoriaus ir Tarybos veiklą, pilnai pritaria jų 
priimtiems sprendimams ir pasiektiems 
rezultatams.2014 metais visi įvykę Tarybos 
posėdžiai buvo protokoluojami atsakingų asmenų.



• LOD Direktoriaus ir Tarybos veikla atitinka visus 
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

• Jokių neteisėtų veiksmų šioje veikloje ,Kontrolės 
komisija nenustatė.

• Taip pat Kontrolės komisija tikrinusi LOD finansinę 
veiklą konstatuoja, kad LOD finansinė veikla 
vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.



2014 metais atlikto audito išvados :
• NEPRIKLAUSOMO ATDITORIAUS IŠVADA: 

• Skirta Lietuvos ornitologų draugijos nariams.

• Išvada dėl finansinių ataskaitų.

• Mes atlikome Lietuvos omitologq draugijos (toliau - Asociacija) toliau pateikiamo finansiniq ataskaitų

• rinkinio, kurį sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų

• ataskaita, bei aiškinamasis raštas (toliau - finansines ataskaitos), auditą.

• Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas.

• Vadovybė yra atsakinga už, šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos

• Respublikoje galiojančius teises aktus, reglamentuojančius pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės

• juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą , bei kitus teises aktus,

• reglamentuojančius asociacijos veiklą ir verslo apskaitos standartus , ir tokią vidaus kontrolę , kokia

• vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar

• klaidos.

• Auditoriaus atsakomybė.

• Mūsų atsakomybė - apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome

• auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos

• reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą,  jog finansinėse

• ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

• Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir

• atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių

• ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką auditorius

• atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusių su Asociacijos finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad

• pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie

• Asociacijos vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir

• vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

• Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti.

• Nuomonė.

• Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Lietuvos ornitologų

• draugijos 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus,

• vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių

• ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei

• kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asociacijos veiklą, ir verslo apskaitos standartais.

• Direktorė/auditorė Ana Sirienė

• 2015 m. kovo 12 d.

• Subačiaus g. 15-53, --L LT 01300 Vilnius , Lietuvos Respublika



Lietuvos ornitologų draugijos vykdomo projekto Nr. LIFE12NAT/LTI0O1186
,,Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas įgyvendinant Tyrulių
paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus, atliktas 
auditas.

• AUDTORTAUS IŠVADA.

• Skirta Lietuvos ornitologų draugijai.

• Naugarduko g. 47 -3, Vilnius, Lietuva

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai,

• Labdarių g. 3, Vilnius, Lietuva

• Mes atlikome Lietuvos ornitologų draugijos vykdomo projekto Nr.

• LIFE12NAT/LTI0O1186 ,,Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas įgyvendinant Tyrulių

• paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus" (toliau Projektas),

• finansuojamo Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ lešomis atitikties

• Projekto įgyvendinimo sutarties Nr. LIFE12NAT/LT/001186 (toliau - Sutartis) sąlygoms

• auditą. Projekto vykdytojas yra atsakingas už, tarpinėje įgyvendinimo ataskaitoje pateiktos

• informacijos teisingumą. Mūsų pareiga, remiantis atliktu Projekto išlaidų auditu, yra pareikšti

• nuomonę, ar tarpinėje įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotos išlaidos yra tinkamos finansuoti

• pagal Sutarties sąlygas.

• Projekto auditą atlikome vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, taikomais

• sutarties sąlygų atitikties auditui. Šie standartai reikalauja, jog mes planuotume ir atliktume

• auditą taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, ar paramos gavėjas laikėsi Projekto

• įgyvendinimo sutartyje nustatytų sąlygų. Projekto išlaidų audito metu buvo tikrinami

• finansiniai duomenys, patvirtinantys tarpinėje ir galutinėje įgyvendinimo ataskaitose

• nurodytas sumas bei informaciją. Mes tikime, kad atliktas Projekto išlaidų auditas suteikia

• pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.

• Projektas buvo vykdomas pagal Projekto įgyvendinimo sutarti Nr.

• LIFE12 NAT/LT/00186, pasirašyta tarp Lietuvos ornitologų draugijos ir Europos Sąjungos

• atstovaujamos Europos Komisijos , kurioje nurodyta maksimali paramos verte 437.817,42EUR

• (1.511.696.00 Lt).

• Mes liudijame, kad, mūsų nuomone, ir kiek mums žinoma

• - išlaidos yra iš tikrųjų patirtos ir patirtos veiklos rūšims, numatytoms LIFE+

• Paramos sutartyje;

• - išlaidos patirlos LIFE+ projekto įgyvendinimo metu;

• - Bendrojo finansavimo lėšos apskaitomos vadovaujantis Viešojo sektoriaus

• apskaitos standartais viešosioms įstaigoms, o ne viešosios įstaigos - vadovaujantis

• atitinkamai tam sektoriui taikomais standartais ;

• - naudojant Bendrojo finansavimo lėšas pirkimai vykdomi pagal Lietuvos

• Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą jeigu Naudos gavėjas yra perkančioji

• Organizacija pagal šį įstatymą arba vadovaujantis 2010 m. rugsėjo 14 d. aplinkos

• ministro įsakymu Nr. Dl-762 patvirtintu Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios

• organizacijos pagal Lietuvos š(taikoma Projektui "Tyruliai-LIFE"), taip

• pat kitus teisės aktus ir reikalavimus nurodytus LIFE+ projektų bendrojo

• finansavimo sutartyse.



-

• - Projekto įgyvendinimo tarpine ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir 

teisingai parodo finansinius Projekto rezultatus.

• Mes liudijame, kad nukrypimų nebuvo nustatyta.

• Auditorė Ana Sirienė

• 2015 m. kovo 6 d.

• Subačiaus g.15/2-53,

• LT 01300 Vilnius



Išvada

• Lietuvos ornitologų draugijos , Kontrolės 
komisija daro išvadą , kad šioje draugijoje 
racionaliai  ir efektyviai paskirstomos ir 
naudojamos visos finansinės lėšos.

• Kontrolės komisijos pirmininkas:

• Darius Musteikis

• Nariai: Vytautas Sabaliauskas,Vladas Naruševičius


