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ĮŽANGA

Vykdydama Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos planą,
Savivaldybės kontrolieriaus 2012-06-22 pavedimą Nr. TK2-6, Kontrolės ir audito tarnyba atliko
Valstybės turto 2011 m. statistinės ataskaitos VT-01 (metinė) ir Savivaldybės turto 2011 m. statistinės
ataskaitos VT-02 (metinė) finansinį auditą.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono Savivaldybės administracija, adresas: V. Didţiojo g.
58, LT-86151, Kelmė, identifikavimo kodas 188768730.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbo Zenonas Mačernius.
Valstybės ir savivaldybės turto 2011 m. statistines ataskaitas sudarė Savivaldybės
administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aldona
Kučinskienė.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito tikslas – įvertinti valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
teisėtumą bei pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl ataskaitų informacijos tikrumo ir teisingumo.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie valstybės ir savivaldybės turto ataskaitas bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo teisėtumą bei jo naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje. Ši ataskaita
yra dalis išvados, teikiamos Tarybai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto metinių ataskaitų.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybai Valstybės ir Savivaldybės turto ataskaitas pateikė 2012-06-01 raštu Nr.
(7.24)S-1939, jis yra atsakingas uţ Ataskaitose pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą.
Ataskaitos sudarytos remiantis Savivaldybės administracijos, jos skyrių, biudţetinių bei
viešųjų įstaigų ir kitų subjektų, valdančių Savivaldybės ar valstybės turtą, Savivaldybės turto bei
Valstybės turto atskaitų duomenimis.
Ataskaitų duomenimis, Savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio turto likutinė vertė 201012-31 buvo 142005 tūkst. Lt, 2011-12-31 – 159791 tūkst. Lt. Savivaldybės įsipareigojimai 2010-12-31
buvo 34143 tūkst. Lt, 2011-12-31 – 30434 tūkst. Lt. Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės
turto likutinė vertė 2010-12-31 buvo 59093 tūkst. Lt, 2011-12-31 – 55354 tūkst. Lt.

Auditas atliktas atsiţvelgiant į Valstybinio audito reikalavimus1. Auditas atliktas siekiant gauti
pakankamą uţtikrinimą, kad Ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir Savivaldybės ir valstybės turtas
valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisėtai. Visiškas uţtikrinimas neįmanomas dėl to, kad
netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Auditui taikyti kiekybinio reikšmingumo lygiai:
- 1 proc. Valstybės turto ataskaitoje nurodytos turto vertės 2011-12-31 likučių, tai yra 553,5
tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant,
ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad Valstybės turto ataskaita, kurioje nurodyti
duomenys apie patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, visais reikšmingais atţvilgiais yra teisinga.
- 0,5 proc. Savivaldybės turto ataskaitoje nurodytos turto vertės 2011-12-31 likučių, tai yra
798,9 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama
vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad Savivaldybės turto ataskaita,
kurioje nurodyti duomenys apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, visais reikšmingais
atţvilgiais yra teisinga.
Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Savivaldybės administracijoje audito planavimo etape atlikta:
 aukščiausio lygio vidaus kontrolės veiksmingumo ir nuoseklumo vertinimas (kontrolės

testai);
 išsami rizikos analizė, kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką,

audito darbą sutelkiant didţiausios rizikos srityse;
 tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra ir nuoseklios perţiūros testai (kontrolės

aplinkos tyrimas).
Savivaldybės administracijoje vidaus kontrolės sistema įvertinta patenkinamai.
Savarankiškoms audito procedūroms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdţiai, kurie geriausiai
reprezentavo visumą. Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, stebėjimo ir
analitines audito procedūras.
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Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).

ATASKAITŲ RENGIMO IR JŲ DUOMENŲ VERTINIMAS
1. ATASKAITŲ RENGIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų rengimą reglamentuoja
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio
turto ataskaitų rengimo ir teikimo”3 bei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymo ,,Dėl valstybės turto statistinės ataskaitos VT-01
(metinės), savivaldybės turto statistinės ataskaitos VT-02 (metinės) formų patvirtinimo”4 nuostatos.
Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
15 straipsnio 3 dalimi, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitas rengia savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka. Šias
ataskaitas savivaldybės administracija teikia Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės
institucijoms ir Statistikos departamentui.
Pastebėjimas. Valstybės turto statistinę ataskaitą VT-01(metinė) ir Savivaldybės turto statistinę
ataskaitą VT-02 (metinė) pasirašo ūkio subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kelmės rajono
savivaldybės statistines ataskaitas, neturint įgaliojimo, pasirašė Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyriaus vedėjas.
2. VALSTYBĖS TURTO ATASKAITA
2011 m. visą patikėjimo teise valdomą valstybės turtą sudarė nefinansinis turtas - valstybei
priklausančio Savivaldybės patikėjimo teise valdomo finansinio turto ir įsipareigojimų 2011 metais
nebuvo.
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybei priklausančio turto likutinė vertė 2010-12-31
buvo 59093 tūkst. Lt. Per audituojamuosius metus likutinė vertė sumaţėjo 3739 tūkst. Lt ir 2011-12-31
buvo 55354 tūkst. Lt. 99,3 proc. turto apskaityta Savivaldybės administracijos apskaitos skyriuje, 0,7
proc. – švietimo ir kultūros įstaigose. Pasikeitimą įtakojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir ilgalaikio
turto nurašymas.
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Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 d. nutarimas Nr. 1226.
4
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012-01-25 įsakymas Nr.
DĮ-26.

Valstybės turto pokyčiai 2011 metais
1 lentelė, tūkst. Lt
Turtas

Pokyčiai
+, -

2010-12-31

2011-12-31

Ţemė ir ţemės gelmių ištekliai
Administraciniai pastatai
Hidrotechniniai statiniai
Tiltai, viadukai
Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos
Kitos mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

79
9
56092
1172
624
33
367
71
646

79
8
52897
1147
469
13
224
28
489

+1227
-1
-3195
-25
-155
-20
-124
-43
-157

Nefinansinis turtas, iš viso

59093

55354

-3739

Valstybei nuosavybės teise priklausantį rajono Savivaldybės patikėjimo teise valdomą ir
naudojamą turtą į apskaitą įtraukė Savivaldybės administracija pagal Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo reikalavimus5. Tačiau turto apskaita organizuota ne
pagal teisės aktų reikalavimus6, ją tvarko ne vienas Savivaldybės administracijos skyrius, o Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyrius bei administracijos apskaitos skyrius.
Ataskaitoje atvaizduotas valstybės turtas įvertintas ne pagal teisės aktų reikalavimus, todėl
negalime patvirtinti, kad ataskaitos informacija yra tikra ir teisinga, t.y., Savivaldybės patikėjimo
teise valdomos valstybinės žemės vertė 79,0 tūkst. Lt įvertinta ir ataskaitoje atvaizduota ne tikrąja, o
įsigijimo verte, tai yra, ne pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ reikalavimus7.
2010 m. sausio 1 d. būklei, kai apskaita pradėta tvarkyti pagal VSAFAS, nevertinta, ar
valstybės turtas nėra nuvertėjęs pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nurodytus
požymius8.
Nepakankama valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, Savivaldybės valdomų
panaudos pagrindais, apskaita: nebalansinėse sąskaitose apskaityti ne visi panaudos pagrindais
valdomi valstybinės žemės sklypai.
Nesivadovaujant teisės aktų nuostatomis, nesutvarkyti turto, kurį apskaito Savivaldybės
administracija, perdavimo ir įtraukimo į apskaitą dokumentai (žemės sklypas Kolegijos g. 2, Kražiai,
Kelmės r.).

3. SAVIVALDYBĖS TURTO ATASKAITA
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto likutinė vertė 2010-12-31 buvo 142005 tūkst.
Lt, per metus padidėjo 17786 tūkst. Lt ir 2011-12-31 sudarė 159791 tūkst. Lt.
Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą sudaro nefinansinis ir finansinis turtas: 2011-1231 nuosavybės teise valdomo nefinansinio turto vertė buvo 115100 tūkst. Lt, arba 72 proc. viso

5

Įstatymo 7 str. 2d. 3 p. ir 10 str. (Ţin., 1998, Nr. 54-1492; 2010, Nr. 158-8020).
LR buhalterinės apskaitos įstatymo (Ţin., 2001, Nr. 99-3515; 2012, Nr. 83-4348) 10 str.
7
Standarto 61 ir 62 punktai (Ţin., 2008, Nr. 55-2085; Nr. 147-5920; 2010, Nr. 1-44).
8
Standarto 74 p. (Ţin., 2008, Nr. 78-3083).
6

nuosavybės teise valdomo turto vertės, finansinio turto - 44691 tūkst. Lt, arba 28 proc. viso nuosavybės
teise valdomo turto vertės.
3.1. Nefinansinis turtas
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto likutinė vertė 2011-12-31 buvo
415671 tūkst. Lt, arba sudarė 67,0 proc. viso Savivaldybei nuosavybės teises priklausančio turto.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto pasiskirstymas pagal valdytojus

Nefinansinį turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, biologinis turtas, ilgalaikis nematerialusis
turtas ir atsargos. Didţiausią nefinansinio turto dalį 2011-12-31 sudarė ilgalaikis materialusis turtas –
112113 tūkst. Lt, arba 97,4 proc.
Per 2011 metus Savivaldybės nefinansinis turtas padidėjo 16200 tūkst. Lt, arba 16,3 proc.
(2010-12-31 jis sudarė 98900 tūkst. Lt, 2011-12-31 – 115100 tūkst. Lt).
Savivaldybės nefinansinio turto pokyčiai 2010-2011 m.
tūkst. Lt

3.1.1. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas sudarė didţiausią nefinansinio turto dalį – 112113 tūkst. Lt, arba
97,4 proc. Didţiąją ilgalaikio materialiojo turto dalį 2011-12-31 sudarė negyvenamieji pastatai - 46735

tūkst. Lt, arba 40,6 proc., nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – 30676 tūkst. Lt, arba 27,36
proc., infrstruktūros ir kiti statiniai - 20341 tūkst. Lt, arba 18,1 proc. viso ilgalaikio materialiojo turto
vertės.
Ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai 2011 metais
tūkst. Lt
Ilgalaikis materialusis turtas
Ţemė
Gyvenamieji pastatai
Negyvenamieji pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamos ir kilnojamosios kultūros
vertybės
Mašinos ir įrengimai
Nebaigta statyba
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Iš viso:

2010-12-31

2011-12-31

Pokyčiai
+, -

30
1807
45325
17680
2722

12
4376
46735
20341
2678

- 18
+ 2569
- 1410
+ 2661
- 44

3721
21418
1939
1291
95933

3584
30676
2165
1546
112113

- 137
+ 9258
+ 226
+ 255

Šaltinis – Savivaldybės turto ataskaita.

Didţiausius padidėjimus ilgalaikio materialiojo turto grupėje lėmė . Savivaldybės turto
ataskaitos:
- eil. 1110 „Gyvenamieji pastatai (būstas)“ vertė padidėjo dėl Savivaldybės 2011 metais
įsigytų 1560,4 tūkst. Lt vertės socialinių būstų (71 vnt.),
- eil. 1200 „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ vertė padidėjo dėl rekonstruotų, asfaltuotų gatvių ir
sankryţų.
Pastaba. Šiose turto grupėse turto vertės sumaţėjimą lėmė priskaičiuotas turto nusidėvėjimas.
- Savivaldybės turto atskaitos eil. 1700 „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“
atvaizduota finansiniais metais neuţbaigto statyti turto vertė. Šio turto balansinė vertė per 2011 metus
padidėjo 9258 tūkst. Lt, arba 13,08 proc.
Atlikti statybos ir ilgalaikio turto kūrimo darbai pagal tarpinius atliktų darbų perdavimopriėmimo aktus apskaitomi nebaigtai statybai skirtoje sąskaitoje, o nurašomi iš šios sąskaitos į turto
apskaitai skirtas sąskaitas pagal Pastatytų ir perduotų naudoti pagal pripaţinimo tinkamais naudoti
aktus. Kol savivaldybės administracijos apskaitos skyriui nepristatomi Pastatytų, suremontuotų,
rekonstruotų objektų priėmimo ir perdavimo aktai, buhalterinėje apskaitoje rodoma nebaigta statyba.
Patikrinus nebaigtos statybos apskaitos dokumentus, nustatyta, kad 2011 m. gruodţio 31 d.
atliktų darbų vertė, kuri galėtų būti perkelta į turto apskaitą, yra 1594,2 tūkst. Lt, apskaitoje rodomos
kaip nebaigta statyba. (Pavyzdţiui, daugiabučių namų renovacija Kelmėje, Birutės g. 1, 3, Dariaus ir
Girėno g. 4, bendrabučio patalpų rekontravimas į socialinius būstus J. Janonio g. 15, Vaiguvos

vidurinės mokyklos rekonstrukcija, Laikšių bendruomenės namų rekontrukcija) darbai buvo baigti
2011 metais, tačiau jie nebuvo perkelti iš nebaigtos statybos.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras - kultūros paveldo objektą, t. y. Kražių kolegijos
pastatą, įregistruotą kultūros vertybių registre, neteisingai apskaitė turto grupėje „Pastatai“, o turėjo
apskaityti turto grupėje „Nekilnojamosios kultūros vertybės“. Dėl to Savivaldybės turto ataskaitos
eil. 1125 „Kultūros ir sporto įstaigų pastatai“ padidinta 9535 tūkst. Lt., o eil. 1295 „Nekilnojamosios
kultūros vertybės“ sumažinta 9535 tūkst. Lt.
Kelmės krašto muziejus apskaitė nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios pagal VSAFAS
turėjo būti įvertintos tikrąja verte.
3.1.2. Ilgalaikis nematerialus turtas
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 201012-31 buvo 1486 tūkst. Lt, per 2011 metus padidėjo 333 tūkst. Lt, arba 22,4 proc. ir 2011-12-31 buvo
1819 tūkst. Lt.
Palyginus 2010 ir 2011 metų ataskaitų duomenis, nustatyta, kad 2011 metais ilgalaikio
nematerialiojo turto sumaţėjo programinės įrangos ir jos licencijų, bet padidėjo kito nematerialiojo
turto (įskaitant nebaigtus projektus ir išankstinius apmokėjimus) srityse.
3.1.4. Atsargos
Savivaldybės atsargų likutis 2010-12-31 buvo 1354 tūkst. Lt, per 2011 metus sumaţėjo 268
tūkst. Lt ir 2011-12-31 buvo 1086 tūkst. Lt. Didţiausią įtaką sumaţėjimui turėjo tai, kad įstaigose 54
tūkst. Lt sumaţėjo atsargų, ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti.
Audito metu nustatyta Savivaldybės turto įsigijimo, nurašymo, perleidimo ne pagal teisės aktų
reikalavimus atvejų:
- Pagal 12-ąjį VSAFAS9 atsargoms priskiriamas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, kurį
priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte tą dieną, kurią priimtas
sprendimas tą turtą parduoti. Kai atsargos registruojamos apskaitoje, jos turi būti įvertinamos
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Savivaldybės tarybai nusprendus10 privatizuoti (parduoti) tris socialinius būstus, jie nebuvo
pergrupuoti į atsargas, kaip turėjo būti pagal teisės aktų11 reikalavimus.

3.2. Finansinis turtas
Savivaldybės finansinį turtą sudaro piniginės lėšos, vertybiniai popieriai ir kitas kapitalas bei
gautinos sumos. Visas Savivaldybės finansinis turtas 2011-12-31 sudarė 44691 tūkst. Lt, arba 28 proc.
viso Savivaldybei nuosavybės teises priklausančio turto.
9

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus ir finansinės
atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (2009-12-22 įsakymo Nr. 1K-466 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 71
p.
10
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010-12-21 Nr. T-370 „Dėl leidimo privatizuoti butą, esantį
Verpenos k., Kelmės r.“; 2011-03-31 Nr. T-83 „Dėl leidimo privatizuoti butą, esantį Durpyno g. 16-4, Tytuvėnuose,
Kelmės r.“; 2011-11-04 Nr. T-971 „Dėl buto, esančio V. Putvinskio g. 33-13, Kelmėje, privatizavimo“.
11
12-ojo VSAFAS 71 p.

Finansinio turto pasikeitimas
tūkst. Lt

Per 2011 metus Savivaldybės finansinis turtas padidėjo 1586 tūkst. Lt, arba 1,6 proc. (2010-1231 jis sudarė 43105 tūkst. Lt). Turto pasikeitimą įtakojo:
1580 tūkst. Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų sumaţėjimas,

-

1964 tūkst. Lt padidėjimas nuosavybės vertybinių popierių,

-

721 tūkst. Lt padidėję gautini mokesčiai ir socialinės įmokos;

-

539 tūkst. Lt sumaţėjusios prekybos skolos ir avansai;

-

Savivaldybės biudţeto, Savivaldybės fondų ir Savivaldybės biudţetinių įstaigų tarpusavio

įsipareigojimų (gautinų sumų) 2475 tūkst. Lt sumaţėjimas;
-

3462 tūkst. Lt padidėjęs kitas finansinis turtas.

Savivaldybės įsipareigojimai per 2011 metus sumaţėjo 3709 tūkst. Lt, arba 10,86 proc. (201012-31 jie sudarė 34143 tūkst. Lt, 2011-12-31 – 30434 tūkst. Lt).
Įsipareigojimų pasikeitimą įtakojo:
-

3013 tūkst. Lt paskolų padidėjimas,

-

6467 tūkst. Lt skolų, susijusių su prekių ir paslaugų pardavimu / pirkimu,

mokesčiais, socialiniu draudimu sumaţėjimas,
-

52 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto, savivaldybės fondų ir savivaldybės

biudţetinių įstaigų tarpusavio įsipareigojimų padidėjimas,
-

kitų įsipareigojimų sumaţėjimas 228 tūkst. Lt.

Nustatyta, kad savivaldybės turto ataskaitos finansinio turto skyriuje 5657 eilutėje
"Savivaldybės biudžeto, savivaldybės fondų ir savivaldybės biudžetinių įstaigų tarpusavio
įsipareigojimai" atvaizduota mažiau gautinų sumų nei yra suderinta su finansų skyriumi: Kelmės
rajono savivaldybės administracija 901,2 tūkst. Lt;
Daugiau gautinų sumų eilutėje 5657 “Savivaldybės biudžeto, savivaldybės fondų

atvaizdavo Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio mokykla – 0,236 tūkst. Lt; Kelmės rajono savivaldybės
administracijos socialinės paramos skyrius – 1389,6 tūkst. Lt; Liolių seniūnija – 0,17 tūkst. Lt;
Užvenčio seniūnija – 2,16 tūkst. Lt; Kražių seniūnija – 5,5 tūkst. Lt; Vaiguvos seniūnija – 0,637
tūkst. Lt; Tytuvėnų seniūnija – 2,154 tūkst. Lt; Tytuvėnų apylinkių seniūnija – 0,5 tūkst. Lt;
Pakražančio seniūnija – 1,02 tūkst. Lt; Šaukėnų seniūnija – 1,8 tūkst. Lt. Minėtas sumas įstaigos
turėjo atvaizduoti eilutėje 5660 “Kitas finansinis turtas”.
4. ANKSTESNIO AUDITO METU PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitų vertinimo rezultatų ataskaitoje
Savivaldybės administracijai buvo pateiktos rekomendacijos audito metu nustatytų neatitikimų
pašalinimui.
Stebime Savivaldybės administracijos paţangą vykdant ankstesnio audito metu pateiktas
rekomendacijas ir šalinant nustatytus trūkumus:
- Savivaldybės administracija patikslino Valstybės turto 2010 m. statistinę ataskaitą VT-01 ir
Savivaldybės turto 2010 m. statistinę ataskaitą VT-02.
- Buvo nustatytos procedūros, pagal kurias įstaigos, valdančios Savivaldybės turtą patikėjimo
teise, pateikia veiklos ataskaitas, taip įgyvendinamos LR CK nuostatos.
- Buvo perţiūrėtos turto panaudos sutartys ir sudarytos, laikantis teisės aktų.
- Buvo nustatytos vidaus kontrolės procedūros, papildyti Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyriaus nuostatai, uţtikrinantys panaudos sutarčių tinkamą vykdymo kontrolę.
- Nustatytos taisyklės, kuriose apibrėţtas dividendų mokėjimas Savivaldybei.
Buvo teikta rekomendacija, teikiant turto ataskaitas, kartu pateikti ir aiškinamąjį raštą.
Paţymime, kad ne visos įstaigos pateikė aiškinamuosius raštus (pvz, Savivaldybės administracija), o
kai kurių įstaigų aiškinamieji raštai yra neinformatyvūs ir neatskleidţia tikros padėties (pvz., įstaigos
nenurodė reikšmingų pasikeitimų prieţasčių palyginus su praeitais metais dėl nebaigtos statybos ir
pan.).
Audito ataskaitoje dėl 2010 metų turto ataskaitų buvo teikta rekomendacija parengti
savivaldybės turto informacinę bazę, kuri jungtų informaciją apie turtą, jo būklę, pokyčius, sudarytas
sutartis dėl jo naudojimo ir kitus reikšmingus dalykus. Rekomendacijos įgyvendinimo terminas buvo
pratęstas iki lapkričio 1 d.
Tačiau yra rizika, kad minėta rekomendacija laiku nebus tinkamai įgyvendinta, tuo pačiu yra
rizika, kad nebus užtikrintas sprendimų, susijusių su savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu, tinkama kokybė ir jų priėmimo procedūrų koordinavimas. Sukūrus turto informacinę
bazę, taip pat būtų galimybė jos duomenų pagrindu rengti analizes, reikalingas savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitai parengti. Labai svarbu, kad duomenys apie
savivaldybei priklausantį turtą būtų tikri ir teisingi.

REKOMENDACIJOS
1. Ištaisyti Savivaldybės turto ataskaitą VT-02 ir nustatyta tvarka pasirašyti bei pateikti
Savivaldybės tarybai, Statistikos departamentui ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.
2. Parduodamą turtą pergrupuoti į atsargas pagal teisės aktų reikalavimus.
3. Įtraukti į Savivaldybės apskaitą valstybinės ţemės sklypus, gautus pagal panaudą iš
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos.
4. Patikėjimo teise valdomą ţemės sklypą ir savivaldybės ţemę, kultūros vertybes įvertinti pagal
viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus.
5. Vadovaujantis teisės aktais, tinkamai įforminti ţemės sklypo, esančio Kolegijos g. 2, Kraţiai,
Kelmės r.
6. Perţiūrėti nebaigtos statybos objektus ir, įvertinus priėmimo naudoti faktą, pergrupuoti į kitas
turto grupes.
7. Sugrieţtinti kontrolę dėl įstaigų teikiamų aiškinamųjų raštų.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos priede.
Apie priimtų priemonių vykdymą prašome iki 2012 m. spalio 30 d. informuoti Kontrolės ir
audito tarnybą.
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