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ĮŽANGA
Finansinis auditas atliktas pagal Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. veiklos
planą ir, vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos Įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2
punkto nuostatą, – kiekvienais metais rengti ir reglamente nustatytais terminais teikti
savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo
teise valdomo valstybės turto ataskaitų.
Auditą atliko Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė
Eleniūtė Pačkauskienė.
Audituojamas laikotarpis 2011 metai.
Audituojamas subjektas – Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvės g. 2,
Kalvarija, įstaigos kodas – 188751268.
Audituojamu laikotarpiu Kalvarijos savivaldybės direktore dirbo Vilija Remeikienė,
Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja – Laima Trečiokienė, statistines 2011 metų
ataskaitas, valstybės turto VT-01 ir savivaldybės turto VT–02 parengė savivaldybės
administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rasa
Šitkauskienė.
Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto
apskaitą, išskyrus buhalterinę, vykdė bei ataskaitas pateikė Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyr.
specialistė Daiva Juodagalvienė.
Audito tikslas – įvertinti 2011 metų metinėse statistinese ataskaitose VT-01 ir VT-02
pateiktus duomenis apie Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei
patikėjimo teise valdomą valstybės turtą. Šios ataskaitos sudaromos remiantis apskaitos ir
finansinės atskaitomybės duomenimis ir, siekiant išvengti neatitikimų ir klaidų, tarpusavyje yra
palyginami jų duomenys, ar turto ataskaitose duomenys atitinka įstaigų finansinių ataskaitų
(Finansinės būklės ataskaitos) atatinkamus duomenis.
Valstybės ir savivaldybės turto ataskaitose (VT-01 ir VT-02) 2011 metais valdomas
turtas nurodomas likutine verte.
Šias ataskaitas savivaldybė rengė vadovaudamasi jai pavaldžių įstaigų pateiktomis 2011

metų turto ataskaitomis (VT-01 ir VT-02).
Biudžetinės įstaigos ataskaitose nurodo visas sumas įtrauktas į kiekvieno subjekto
atskiros Finansinės būklės ataskaitos skyrius „Ilgalaikis turtas“, „Trumpalaikis turtas“,
„Įsipareigojimai“.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 466 nustatė, kad
savivaldybių administracijos metinių finansinių ataskaitų pagrindu parengtas savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas, pateikia
Statistikos departamentui pagal Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu
patvirtintų statistinių ataskaitų formas, o statistinio tyrimo metodiką tvirtina Statistikos
departamento generalinis direktorius.
Audito metu siekta apimti kuo didesnę audituojamą visumą, kurią sudaro visos
pavaldžios įstaigos. Visose įstaigose nėra galimybės atlikti audito procedūrų, todėl taikyta
įstaigų atrankos metodai.
Audito metu nustatyta, kad visos biudžetinės įstaigos yra pateikusios statistines turto
ataskaitas ir sudariusios finansinės būklės ataskaitas.
VALSTYBĖS TURTO STATISTINĖ ATASKAITA VT-01
Valstybės turtą sudaro: hidrotechniniai įrenginiai, elektros linijos, kompiuterinė įranga,
automobiliai, nemarterialus turtas ir kt. Šį valstybės turtą valdo Kalvarijos savivaldybė
patikėjimo teise. Turtas yra Kalvarijos savivaldybės administracijos balanse.
Didžiausią dalį valstybės turto sudaro melioracijos įrenginiai, kurie, dėl lėšų trūkumo
inventorizacijai, neužregistruoti Nekilnojamo turto registre. Jų apskaita vykdoma
Valstybiniame žemėtvarkos institute.
Savivaldybės įstaigos, sudariusios panaudos sutartis su savivaldybės administracija,
valstybės turtą valdo panaudos pagrindais ir apskaito atskiroje nebalansinėje sąskaitoje.
Valstybės turto statistinės ataskaitos VT-01 duomenimis, Kalvarijos savivaldybė
patikėjimo teise 2011 m. gruodžio 31 d. valdė 8 122 tūkst. Lt ilgalaikį nefinansinį turtą. Šią
ataskaitą Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyrius rengė
vadovaudamasis 6 subjektų (įstaigų) pateiktomis valstybės turto ataskaitomis.
Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas sudarė 8 096
tūkst. Lt, tai 99,7 proc. nuo viso Kalvarijos savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės
turto.
2011 metais savivaldybei nebuvo perduota patikėjimo teise valdyti valstybės turto, todėl
dėl eksploatuojamo turto nusidėvėjimo, patikėjimo teise valdomo valstybės nefinansinio turto
vertė nuo 8 991 tūkst. Lt 2011 metų pradžioje sumažėjo iki 8 122 tūkst. Lt metų pabaigoje, t.
y. 869 tūkst. Lt.
Reikšmingiausiai nusidėvėjo hidrotechniniai statiniai 452 tūkst. Lt 2011 metų pradžioje
buvo 8 108 tūkst. Lt, metų pabaigoje 7 654 tūkst. Lt, vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 85
tūkst. Lt, mašinos ir įrenginiai 52 tūkst. Lt, transporto priemonės 44 tūkst. Lt. Kalvarijos
savivaldybės viešoji biblioteka 2011 metų pradžioje valstybės turto ataskaitoje VT-01 apskaitė
228 tūkst. Lt vertės bibliotekų fondus, metų pabaigojė šių fondų vertė perkelta ir įtraukta į
savivaldybės turto ataskaitą VT-02.
Kalvarijos savivaldybėje 2011 metais nenurašytas Kalvarijos savivaldybės patikėjimo
teise valdomas valstybės turtas, kuris pagal Švietimo informacinių technologijų centro 2011m.
sausio 18 d raštą Nr. 90-(1.6)D-3-23 „Dėl leidimo nurašyti valstybės turtą“, ir Kalvarijos
savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 sprendimo Nr. T-78-5 1 p. leidžia nurašyti
valstybės nuosavybės teise valdomą, pripažintą netinkamu naudoti ilgalaikį materialųjį turtą,
kurio įsigijimo vertė 29 848,96 Lt. Turtas nusidėvėjęs, likutinės vertės nėra. 2011 metais

minėtas turtas nebuvo nurašytas.
Analogiški sprendimai priimti ir dėl Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinės
mokyklos patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto
(įsigijimo vertė 11 051,9 Lt pilnai nusidėvėjęs, likutinės vertės nėra) ir trumpalaikio turto už 2
611,30 Lt Sangrūdos vidurinė mokykla 2011 m. gegužės 4 d. pagal likvidavimo aktus minėtą
turtą nurašė ir perdavė UAB „Žalvaris“.
Kalvarijos savivaldybės valstybės turto ataskaitos VT-01 duomenys atitinka savivaldybės
biudžetinių įstaigų statistinėse ataskaitose esamas duomenų sumas.
SAVIVALDYBĖS TURTO 2011 M. STATISTINĖ ATASKAITA VT-02 (METINĖ)
Nefinansinis ilgalaikis materialusis turtas
Kalvarijos savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto 2011 m. statistinė ataskaita
parengta vadovaujantis 17 subjektų pateiktomis turto ataskaitomis.
Kalvarijos savivaldybės turto ataskaitoje VT-02 2011 m. gruodžio 31 d. nefinansinis
ilgalaikis materialusis, nematerialusis turtas bei atsargos sudarė 45 244 tūkst. Lt. 2010 metų tam
pačiam laikotarpiui minėtas turtas sudarė 38 798 tūkst. Lt. Padidėjimas 6 446 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn 2011 metais perduota ilgalaikio materialiojo
valstybės turto už 392,8 tūkst. Lt (likutine verte). Iš jų:
baldai mokykloms už 63,1 tūkst. Lt (perduoti mokykloms);
viešasis interneto prieigos taškas už 14,2 tūkst. Lt (perduotas Kalvarijos savivaldybės
viešąjai bibliotekai);
kompiuteriai už 9,8 tūkst. Lt (perduoti Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai);
multimedia projektoriai už 4,2 tūkst. Lt (perduota mokykloms ir viešajai bibliotekai);
kompiuterinė įranga už 17,4 tūkst. Lt (perduota mokykloms);
metalo ir medienos apdirbimo staklės už 11,9 tūkst. Lt (perduota mokykloms);
kompiuteris su programine įranga už 2,7 tūkst. Lt (pagal panaudos sutartį perduotas
Sangrūdos kaimo bendruomenei);
elektros mokymo įrenginiai už 5,1 tūkst. Lt (perduota mokykloms);
televizoriai už 4,2 tūkst. Lt (perduota mokykloms).
Kalvarijos savivaldybė pagal projektus „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“,
„Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų
pedagogų, psichologų, logopedų, darbo aplinkos modernizavimas“, „Technologijų, menų ir
gamtos mokslų infrastruktūra“ gavo ilgalaikio materialiojo turto už 260,4 tūkst. Lt ir
trumpalaikio turto už 82,9 tūkst. Lt. Turtas perduotas mokykloms pagal panaudos sutartis
(galėjo būti perduotas valdyti patikėjimo teise):
Kalvarijos gimnazijai už 148,5 tūkst. Lt ilgalaikio materialiojo turto, už 52,7 tūkst. Lt
trumpalaikio turto ir už 4,1 tūkst. Lt nematerialiojo ilgalaikio turto (kompiuterinės programos),
Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinė mokykla ilgalaikio materialiojo turto gavo už
57,1 tūkst. Lt ir trumpalaikio turto už 21,6 tūkst. Lt,
Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla ilgalaikio materialiojo turto gavo
už 27,4 tūkst. Lt, trumpalaikio turto už 4,3 tūkst. Lt,
Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių pagrindinė mokykla ilgalaikio materialiojo turto
gavo už 27,4 tūkst. Lt ir trumpalaikio turto už 4,3 tūkst. Lt.
Didžiausią 2011 metų ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimą lėmė infrastruktūros
ir kitų statinių vertės padidėjimas, nebaigtos statybos vertės padidėjimas.
1-je lentelėje pateikti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio ilgalaikio
materialiojo turto pokyčių 2011 metais duomenys (tūkst. Lt):

Rodiklių pavadinimas
Gyvenamieji pastatai (būstas)
Administraciniai pastatai
Pramoniniai pastatai ir sandėliai
Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai
Gydymo įstaigų pastatai
Kultūros ir sporto įstaigų pastatai
Automobilių keliai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Nebaigta statyba
Kitas ilgalaikis turtas

Ilgalaikio
turto vertė
2010-12-31
768
2 029
498
11 316
1 603
509
8 639
568
172
9 123
369

Ilgalaikio
turto vertė
2011-12-31
851
2 003
486
13 364
1 989
490
9 048
417
426
12 201
655

Pokytis

+83
-26
-12
+2 048
+386
-19
+409
-151
+254
+3 078
+286

Infrastruktūros ir kitų statinių likutinės vertės padidėjimą lėmė įvairūs faktoriai:
Kalvarijos savivaldybė, gavusi iš Aplinkos ministerijos 150 tūkst.Lt socialinio būsto
fondui plėsti, nupirko 4 butus už 95,5 tūkst. Lt ir rekonstravo patalpas, pritaikant jas socialiniam
būstui.
Ankstesniais metais pradėta Kalvarijos savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų pastatų
renovacija 2011 metais buvo baigta ir įforminta statybos darbų priėmimo aktais.
Atlikta pastatų renovacija ženkliai padidino pastatų vertę:
Kalvarijos gimnazijos pastato renovacija padidino pastato vertę 3 379,9 tūkst. Lt (2011
m. panaudota 261,8 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšų ir 32 tūkst. Lt savivaldybės lėšų),
Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinės mokyklos pastato vertė dėl renovacijos
padidėjo 1 638,9 tūkst. Lt (2011 m. panaudota 167,6 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšų ir 72,2
tūkst. Lt savivaldybės lėšų),
Kalvarijos savivaldybės Liubavo pagrindinės mokyklos pastato vertė dėl renovacijos
padidėjo 473,9 tūkst. Lt (2011 m. panaudota 23,2 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšų ir 15,4 tūkst.
Lt savivaldybės lėšų),
Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos pastato vertė dėl renovacijos
padidėjo 577,7 tūkst. Lt (2011 m. panaudota 96 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšų ir 19,6 tūkst. Lt
savivaldybės lėšų),
Kalvarijos meno mokyklai atlikta renovacijos darbų už 512,5 tūkst. Lt (2011 m.
panaudota 49,1 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšų ir 10,6 tūkst. Lt savivaldybės lėšų).
Renovacija atlikta ir suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, tačiau perdavimo akte likutinė
vertė lygi 0. Nėra statybos darbų baigimo akto.
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamą projektą,
Kalvarijos ligoninės panaudos teise valdomam pastatui atlikti renovacijos darbai už 420 tūkst.
Lt. Kalvarijos savivaldybė, esanti šios įstaigos dalininkė, tarybos sprendimu numatė skirti 100
tūkst. Lt įnašą.
Kalvarijos savivaldybėje iš projekto keliams taisyti atlikta darbų už 762,5 tūkst. Lt. Iš
jų:
Kalvarijos savivaldybės Akmenynų seniūnijoje atlikta darbų už 27,8 tūkst. Lt ir
techninei priežiūrai skirta 52,0 tūkst. Lt;
Kalvarijos savivaldybės Liubavo seniūnijoje atlikta darbų už 136,9 tūkst. Lt,
Kalvarijos seniūnijai atlikta darbų už 147,4 tūkst. Lt ir techninei priežiūrai skirta 255,4
tūkst. Lt;
Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos seniūnijoje atlikta darbų už 193 tūkst. Lt ir techninei
priežiūrai 90 tūkst Lt.
Nebaigtos statybos 2011-12-31 vertės padidėjimui įtakos turėjo vykdyti infrastruktūros
projektai. Vykdytų darbų vertė 5 534,6 tūkst. Lt. Didžiausi darbai vykdyti šiuose objektuose:

Kalvarijos poilsio parko renovacija už 716,5 tūkst. Lt;
Kalvarijos sporto centro renovacija už 415,5 tūkst. Lt;
Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vaikų globos namų renovacija už 262,1 tūkst. Lt;
Kalvarijos Vilniaus ir J.Basanavičiaus gatvių rekonstrukcija už 2 792,7 tūkst. Lt;
Kalvarijos Suvalkų gatvės negyvenamųjų patalpų renovacija už 45,7 tūkst. Lt;
Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas už 317,9 tūkst. Lt;
Kalvarijos miesto pastato Laisvės g. 2 renovacija už 426,6 tūkst. Lt;
Aistiškių kaime melioracijos griovių remontas už 72,6 tūkst. Lt, ir kt.
Kalvarijos savivaldybė 2011 metais įsigijo 3 lengvuosius automobilius už 45,7 tūkst. Lt,
tačiau dėl didelio nusidėvėjimo automobilių vertė nepadidėjo.
Kalvarijos savivaldybės administracijai priklausantis nefinansinis turtas 2011-12-31 yra
29 114 tūkst. Lt ir sudaro 64 proc. viso Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto.
Nefinansinis ilgalaikis nematerialusis turtas
Kalvarijos savivaldybė 2011 metais įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 280 tūkst.
Lt. Iš jų didesnę vertę turintis turtas:
Posėdžių valdymo programos sistema už 52,7 tūkst. Lt;
GIS programinė įranga už 20 tūkst. Lt;
Detalieji planai už 70,7 tūkst. Lt;
Kompiuterinė buhalterinės apskaitos sistema „Progra-apskaita“ už 42,4 tūkst. Lt;
Šešupės vandens turizmo dokumentai už 11,6 tūkst. Lt.
Finansinis turtas ir įsipareigojimai
Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio finansinio turto vertė 2011-12-31
d. buvo15 090 tūkst. Lt, tai sudaro 25 proc. viso savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto.
Kalvarijos savivaldybės subjektų Finansinio turto ataskaitose pateiktaIs duomenimis,
bankų sąskaitose 2011-12-31 d. buvo 336 tūkst. Lt.
Savivaldybei skolingos įstaigos, prekybinės organizacijos ir pervesti išankstiniai
apmokėjimai sudaro 13 714 tūkst. Lt.
Sukauptos gautinos sumos sudaro 1 039 tūkst. Lt (sukauptas atostogų rezervas)
Kalvarijos savivaldybės įsipareigojimai 2011-12-31 d. sudaro 6 402 tūkst. Lt, iš jų:
ilgalaikės paskolos sudaro 4 017 tūkst. Lt (Kalvarijos savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus 3 969 tūkst. Lt, Sporto centro 25 tūkst. Lt, Kultūros
centro 23 tūkst. Lt);
kreditinis įsiskolinimas 2011-12-31 sudarė 1 513 tūkst. Lt;
nesumokėti mokesčiai (pajamų mokestis, sodros įmokos) sudarė 53 tūkst. Lt;
sukauptos mokėtinos sumos atostogoms, darbo užmokesčiui sudarė 792 tūkst. Lt.
Statistikos departamento patvirtintuose paaiškinimuose nurodyta, kad turto ataskaitos
atitinkamos eilutės turi būti lygios atitinkamo laikotarpio Finansinės būklės ataskaitos (balanso)
eilutėms.
Nežymūs nukrypimai turto ataskaitose kai kuriose įstaigose yra, tačiau reikšmingo
pasikeitimo apskaitai nesuteikia.Ypatingai klystama pildant Turto ataskaitoje „Finansinio turto“
ir „Įsipareigojimų“ lentelę.
Statistikos departamento patvirtintuose paaiškinimuose, kaip pildyti turto ataskaitų
formas, neišsamiai nurodyta pildymo metodika, ypač „Finansinio turto“ ir „Įsipareigojimų“
lentelių.
Audito metu stengėmės išsiaiškinti turto statistinės ataskaitos pildymo reikalavimus ir
ateityje išvengti formos pildymo klaidų.
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Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl turto
ataskaitų tikrumo kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatuose.
Vengiant savivaldybės turto statistinės ataskaitos VT-02 ir valstybės turto statistinės
ataskaitos VT-01 duomenų neatitikimo, rekomenduoju Kalvarijos savivaldybės administracijai
patvirtinti Turto ataskaitų sudarymo taisykles, užtikrinančias šių ataskaitų duomenų teisingumą
ir sudarymą pagal teisės aktus.
Vykdyti Kalvarijos savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl turto nurašymo ir
ieškoti būdų, kaip nusidėvėjusį, netinkamą naudoti turtą nurašyti, kad nereikėtų pakartotinai
traukti į apskaitą.
Ilgalaikį materialųjį turtą nepriimtina perduoti ir perimti tą pačią dieną, rekomenduotina
,kad galutinis turto valdytojas turtą perimtų nors viena diena vėliau. Pavyzdžiui, Kalvarijos
savivaldybės Akmenynų, Jungėnų pagrindinių mokyklų pastatus perdavė Kalvarijos
savivaldybei patikėjimo teise, o Kalvarijos savivaldybė tą pat dieną perdavė mokykloms atgal
patikėjimo teise Todėl neaišku, kam tie pastatai galutinai priklauso.
Pagal vykdomus projektus:
„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“,
Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūra, švietimo įstaigose dirbančių spesialiųjų
pedagogų, logopedų, darbo aplinkos modernizavimas“ , savivaldybė, gavusi turtą, mokykloms
turėjo jį perduoti patikėjimo teise, kad mokyklos galėtų iš karto įtraukti į įstaigos balansą.
Neaišku, kokiu pagrindu bibliotekų fondų vertė iš valstybės turto ataskaitos perkelta į
savivaldybės turto ataskaitą. Tokiu atveju reikėtų perkelti į ilgalaikio materialiojo turto
kilnojamųjų vertybių sąskaitą kaip numatyta Ilgalaikio materialiojo turto standarte (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakyme Nr. 1K-466 „Dėl viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-jo standarto patvirtinimo).
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