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I Š V A D A DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS (VT-01)
IR SAVIVALDYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS (VT-02)
Kalvarijos savivaldybės kontrolierius atliko finansinį auditą, siekiant įvertinti, ar valstybės
turto 2009 metų ataskaita (VT-01) ir savivaldybės turto ataskaita (VT-02) (toliau-Ataskaitos) visais
reikšmingais atvejais parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymą už Ataskaitų parengimą ir pateikimą Tarybai yra atsakingas savivaldybės
administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės turtui).
Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti tarybai išvadą dėl Ataskaitų nurodyta LR Vietos
savivaldos įstatyme, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatyme ir savivaldybės kontrolieriaus veiklos nuostatuose.
Savivaldybės kontrolierius atliko auditą vadovaudamasis LR Vietos savivaldos įstatymo 27
str. 9 d. 10 p. ir remdamasis Valstybinio audito reikalavimais. Auditas buvo suplanuotas taip, kad
suteiktų pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti apie parengtas Ataskaitas. Atlikto audito metu
surinkti įrodymai, patvirtinantys pateiktų Ataskaitų duomenis.
2009 metais audituota 44712 tūkst. Lt. (įsigijimo verte) ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto, iš kurio 35749 tūkst. Lt. priklausė Savivaldybei nuosavybės teise ir 8963 tūkst.
Lt. patikėjimo teise valdomo valstybės turto.
Ataskaitų sudarymą reglamentuoja LR Statistikos įstatymas, LR Vyriausybės 2001 m. spalio
17 d. nutarimas Nr. 1226 „dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto
ataskaitos rengimo ir teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvarkos“ ir Statistikos departamento
prie LR Vyriausybės Generalinio direktoriaus 2009-01-30 įsakymas Nr. DĮ-36 „dėl valstybės ir
savivaldybės turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“.
Atlikto audito metu reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatyta. Atliktas auditas suteikė
pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Kontrolieriaus nuomone, Kalvarijos savivaldybės administracijos parengtos 2009 metų
Valstybės turto ir Savivaldybės turto ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais sudarytos laikantis
Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Valstybės turto ir Savivaldybės turto ataskaitų
sudarymą.
Šios išvados sudėtinė dalis yra Valstybės turto 2009 metų ataskaitos (VT-01) ir savivaldybės
turto 2009 metų ataskaitos (VT-02) finansinio audito ataskaita.
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VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS (VT-01)
IR SAVIVALDYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS (VT-02)
FINANSINIO AUDITO ATASKAITA
2010-12-22
Kalvarija
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10
punktu, savivaldybės tarybai parengiama ir pateikiama Išvada dėl Kalvarijos savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų
ataskaitos.
Audito tikslas – įvertinti savivaldybės administracijoje vidaus kontrolę turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo srityje bei pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl savivaldybės
metinių finansinių ataskaitų ir valstybės bei savivaldybės turto ataskaitų (toliau – Ataskaitų)
tikrumo ir teisingumo.
Audituojamas objektas – Valstybės turto 2009 m. Ataskaita VT-01 metinė, Savivaldybės
turto 2009 m. Ataskaita VT-02 metinė.
Ataskaitą apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą
valstybės turtą rengia savivaldybės administracija.
Kalvarijos savivaldybės administracijos adresas Laisvės g. 2, įstaigos kodas 188751268.
Audito ataskaitoje pateikta tik apie audito metu atliktus ir pastebėtus dalykus, o
nepriklausoma nuomonė apie turto Ataskaitas VT-01 ir VT-02 bei turto valdymo, naudojimo,
disponavimo teisėtumą ir jo naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.
Audituojamu laikotarpiu Kalvarijos savivaldybės administracijos direktore dirbo Juozas
Benecijus Ignatavičius ir Valdas Aleknavičius, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja –
Laima Trečiokienė. Statistines formas Valstybės turto 2009 m. Ataskaitą (VT-01) ir Savivaldybės
turto 2009 m. Ataskaitą (VT-02) parengė savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto
planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Šitkauskienė, savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto apskaitą (išskyrus buhalterinę) vykdė bei ataskaitas
pateikė ūkio ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Daiva Juodagalvienė.
ĮŽANGA
Auditas atliktas pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
reikalavimus bei patvirtintą Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos
planą.
Auditą atliko savivaldybės kontrolierius Tomas Lužanskis.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 punktą, ataskaitas apie savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą rengia savivaldybės administracija,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir teikia įstatyme numatytoms
institucijoms (tarybai, merui, kontrolieriui ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės). Statistinių ataskaitų formos VT-01 ir VT-02 patvirtintos Statistikos departamento

prie LR Vyriausybės Generalinio direktoriaus įsakymu dėl valstybės ir savivaldybės turto statistinių
ataskaitų formų patvirtinimo (iki 2009-02-08 galiojo 2008 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. DĮ-88,
nuo 2009-02-08 galioja 2009 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. DĮ-36). Pasikeitė ataskaitų sudarymo
teisinė bazė – Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.
DĮ-36 „Dėl valstybės ir savivaldybės turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ atsirado nauja V
dalis ,,Pastabos“, pagal kurią reikia nurodyti praėjusių ataskaitinių metų turto ar įsipareigojimų
likučių pasikeitimo priežastis, jei jie skiriasi nuo praėjusių metų ataskaitoje nurodytų.
SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO METINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMAS
IR PATEIKIMAS
Valstybės turto ataskaitos (VT-01 metinė) ir Savivaldybės turto ataskaitos (VT-02 metinė)
sudarymą ir pateikimą reglamentuoja LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto
ataskaitos rengimo ir teikimo tvarka, Statistikos departamento generalinio direktoriaus patvirtintos
valstybės ir savivaldybės turto statistinių ataskaitų formos ir savivaldybės tarybos veiklos
reglamentas.
Pažymėtina, kad kontrolės procedūros užtikrinančios suvestinių ataskaitų teisingumą nėra
nustatytos, tačiau specialistas, sudarantis šias ataskaitas, pateiktus biudžetinių įstaigų duomenis
palygina su jų pateiktų finansinių atskaitomybių duomenimis. Tai yra gera praktika, tačiau taikomos
kontrolės procedūros nėra pakankamos, kad užtikrintų, teisingų ir tikrų duomenų pateikimą.
Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentas numato, kad kiekvienais metais savivaldybės
administracija raštu pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų kopijas auditui atlikti.
Pažymėtina, kad su ataskaitomis buvo pateiktas ir aiškinamasis raštas, kuriame atsispindi šių
ataskaitų rengimo tikslai, nefinansinio turto pokyčiai ir kiti reikšmingi dalykai. Tokia praktika yra
gera ir rekomenduojama nuolat ją įgyvendinti.
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas ataskaitose parodomas likutine verte, kuri
apskaičiuojama iš turto įsigijimo vertės atėmus ilgalaikio turto nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas
neskaičiuojamas žemės, vandenų, miškų, laboratorinių įrengimų, filmų ir bibliotekos fondų,
kultūros vertybių, turto, kurio negalima naudoti dėl trečiųjų asmenų veiklos, nebaigto statyti ar kurti
ilgalaikio turto ir kt.
ANKSTESNIO AUDITO REZULTATAI
2009 metais buvo atliktas Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei
patikėjimo teise valdomo valstybės turto auditas už 2008 metus. Buvo teiktos 3 rekomendacijos,
kurios dalinai yra įgyvendintos ir taip pat įgyvendinamos iki šiol. Dėl rekomendacijų tinkamo
įgyvendinimo nuolat palaikomas ryšys su savivaldybės administracijos ūkio ir urbanistikos
skyriumi. Be to, bus atliekamas savivaldybės socialinių būstų apskaitos ir kontrolės vykdymo
auditas.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audituotos Kalvarijos savivaldybės administracijos parengtos Valstybės turto 2009 metų
(VT-01) metinė Ataskaita ir Savivaldybės turto 2009 metų (VT-02) metinė Ataskaita. Atliktų
finansinių auditų pagrindu, kontrolierius parengė išvadą dėl 2009 m. savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų (VT-01) ir (VT-02).
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti, atsižvelgiant į
audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito procedūros:
skaičiavimas (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio tikslumo patikrinimas), patvirtinimas
(atsakymai į paklausimus, patvirtinantys apskaitos ar kituose dokumentuose pateiktą informaciją),
patikrinimas (finansinės atskaitomybės formų, apskaitos registrų, apskaitos dokumentų tikrinimas),
paklausimas (įrodymų gavimas pokalbio metu), analitinės procedūros (tam tikrų duomenų analizė).
Siekiant audito metu apimti kuo didesnę audituojamą visumą, kurią sudaro visos pavaldžios įstaigos

ir atsižvelgiant į tai, kad visose įstaigose nėra galimybės atlikti audito procedūrų, taikyta įstaigų
atrankos metodai.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Audito metu įvertinta:
- ar ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nustatytus
valstybės ir savivaldybės turto ataskaitų sudarymui;
- ar nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, lyginant su finansinėmis ataskaitomis ir
duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta.
Surinkta pakankamai įrodymų audito nuomonei pareikšti.
Valstybės ir savivaldybės turto 2009 m. ataskaitose (VT-01 ir VT-02) valdomas turtas
nurodomas likutine verte.
2009-12-31 dienos Ataskaitų duomenimis savivaldybė nefinansinio turto (įskaitant atsargas
ir trumpalaikį materialųjį turtą) valdė už 44712 tūkst. Lt, tame tarpe nuosavybės teise už 35749
tūkst. Lt, patikėjimo teise valstybės turto – 8963 tūkst. Lt.
Lyginant nefinansinį turtą, esantį 2009 metų pabaigoje su 2008 metų pabaigos padėtimi, jis
padidėjo 1209 tūkst. Lt.
Audito metu nustatyta:
– Valstybės turto 2009 m. ataskaitoje nefinansinis turtas 2009-12-31 lyginant su 2008-12-31
padidėjo 28 tūkst. Lt.
– Savivaldybės turto 2009 m. ataskaitoje nefinansinis turtas 2009-12-31 lyginant su 200812-31 padidėjo 1181 tūkst. Lt.
– Savivaldybės turto 2009 m. ataskaitoje finansinis turtas 2009-12-31 lyginant su 2008-1231 padidėjo 202 tūkst. Lt.
Valstybės patikėjimo teise valdomas turtas
Patikėjimo teise valdomo Valstybės ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2009-12-31
buvo 8874 tūkst. Lt, tame skaičiuje inžineriniai statiniai – 8513 tūkst. Lt, mašinos ir įrenginiai – 361
tūkst. Lt. Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė – 18 tūkst. Lt, tame skaičiuje kompiuterinė
programinė įranga – 6 tūkst. Lt, patentai, licenzijos – 12 tūkst. Lt.
Atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas 2009-12-31 buvo 71 tūkst. Lt. Lyginant su 2008
metų pabaigos duomenimis, šio turto suma padidėjo 2 tūkst. Lt.
Visas valstybės ilgalaikis (tiek materialusis, tiek nematerialusis), o taip pat atsargos ir
trumpalaikis materialusis turtas Kalvarijos savivaldybės įstaigose suskirstytas sekančioje lentelėje
(duomenys pateikiami tūkst. litų):
Savivaldybės nuosavybės teise valdomas turtas
Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 200912-31 buvo 31887 tūkst. Lt, tame skaičiuje žemė – 23 tūkst. Lt, gyvenamieji pastatai (būstas) – 779
tūkst. Lt, negyvenamieji pastatai – 12201 tūkst. Lt, inžineriniai statiniai – 9722 tūkst. Lt, mašinos ir
įrenginiai – 1867 tūkst. Lt, nebaigta statyba – 7295 tūkst. Lt.
Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė – 20 tūkst. Lt, tame skaičiuje kompiuterinė
programinė įranga – 3 tūkst. Lt, patentai, licenzijos – 5 tūkst. Lt, kitas nematerialusis turtas – 12
tūkst. Lt.
Atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas 2009-12-31 buvo 3842 tūkst. Lt. Lyginant šį
turtą su 2008 metų pabaigoje esančiu turtu, jis sumažėjo 29 tūkst. Lt.
Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto likutinė vertė per 2009
metus padidėjo 1181 tūkst. Lt., t.y. nuo 34568 tūkst. Lt. iki 35749 tūkst. Lt.
Patikėjimo teise valdomo valstybės turto ir nuosavybės teise valdomo savivaldybės turto
palyginimas (likutine verte):
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
Metai
Savivaldybės nuosavybės teise valdomas
27156
30193
34568
35749
turtas, tūkst. Lt
Patikėjimo teise valdomas valstybės turtas,
tūkst. Lt

7394

9226

8935

8963

Finansinis turtas, valdomas nuosavybės teise, ataskaitinių metų pabaigoje sudaro 13362
tūkst. Lt, įsipareigojimai – 5432 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2009-12-31 savivaldybei priklausė
akcijų ir kito kapitalo už 12881 tūkst. Lt. Lyginant su 2008-12-31 dienos duomenimis, šis turtas
padidėjo 100 tūkst. Lt.

Rekomendacijos
1. Peržiūrėti ir įvertinti būtinybę įvesti papildomas vidaus kontrolės procedūras, kurios
užtikrintų teisingų ir tikrų duomenų pateikimą ir išsamų turto ir įsipareigojimų būklės atskleidimą
ataskaitose.
2. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti visą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį
registruotiną turtą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Užtikrinti, kad visi darbai, prekės ir paslaugos būtų įsigyjami laikantis Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų.
Išvada
Mano nuomone, Ataskaitos visais reikšmingais atvejais parengtos pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, nustatytus Ataskaitoms sudaryti.

Savivaldybės kontrolierius

Susipažinau:

Tomas Lužanskis

