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Audito metu mes vertinome Kelmės rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenis, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2011 metus. Kelmės
rajono savivaldybės administracija 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir kitas ataskaitas
Kontrolės ir audito tarnybai pateikė 2012-03-08 raštu Nr. (7.17)-S-884 „Dėl 2011 metų biudžeto
vykdymo ataskaitų pateikimo“.
Vadovybės atsakomybė
Kelmės rajono savivaldybės administracijos vadovas yra atsakingas už biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų parengimą ir pateikimą, savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą
turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu
surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšų
apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų parengimo
ir pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas suteikia pagrindą
mūsų nuomonei pareikšti.

Sąlyginės nuomonės dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų
pagrindas
Savivaldybės suvestinėje mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) neparodyti
tikri ir teisingi duomenys, kadangi gautina suma 2011-12-31 sumažinta 1085,6 tūkst. Lt, nenurodžius
fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimo už atliekų surinkimą ir tvarkymą bei fizinių ir juridinių asmenų
įsiskolinimo už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą.
Savivaldybės administracija, nesilaikant LR valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo
ir vykdymo taisyklių nuostatomis, asignavimus mokinių pavėžėjimui VšĮ Kelmės profesinio rengimo
centrui skyrė, nepasirašiusi biudžeto lėšų naudojimo sutarties.
Savivaldybės administracijos parengtose finansinėse ataskaitose neteisingai atskleista
informacija apie ilgalaikį turtą. Neteisingai apskaičiuota metinė 6420,7 tūkst. Lt ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) suma, kadangi nesilaikant nustatyto ilgalaikio materialaus ir
nematerialaus turto grupavimo buvo neteisingai pritaikyti Tarybos sprendimu patvirtinti nusidėvėjimo
(amortizacijos) ekonominiai normatyvai, nusidėvėjimas skaičiuojamas veikloje nenaudojamam turtui;
Privatizavimo fondui priklausantis turtas, kurio likutinė vertė 2011-01-01 97,1 tūkst. Lt, apskaitytas
Savivaldybės administracijos apskaitos registruose.
Savivaldybės administracija neužtikrino, kad visos savivaldybės biudžetinės įstaigos laiku
skelbtų ataskaitas atitinkamoje interneto svetainėje, kaip to reikalauja Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymas.
Sąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Kelmės rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas
Savivaldybės administracijos veikla nėra pakankama vietinių rinkliavų surinkimo srityje.
Savivaldybės administracija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą,
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, nes biudžeto lėšas planavo ir skyrė konkretiems
subjektams, kurie nėra pavaldžios biudžetinės įstaigos ir nevykdo viešojo administravimo funkcijų,
finansuoti.
Savivaldybės administracija, nesilaikant LR biudžeto sandaros įstatymo, Direktoriaus
rezervo lėšas 25,3 tūkst. Lt panaudojo reikmėms, kurias buvo galima numatyti, planuojant
Savivaldybės biudžetą.
Pramogų ir sporto centro (su baseinu) statybos galimybių ir poreikių studijos viešasis
pirkimas vykdytas, nesilaikant LR viešųjų pirkimų įstatymo.

Savivaldybės administracija, nesilaikydama LR biudžeto sandaros įstatymo, valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatų, biudžetinių įstaigų
einamąsias išlaidas 487 tūkst. Lt apmokėjo iš kompensacinių lėšų, grąžintų už Europos Sąjungos fondų
lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.
Savivaldybės administracija nekontroliavo UAB „Kelmės autobusų parko“ ir UAB
„Transbusas“ atliktų paslaugų ir pateiktų sąskaitų bei jose nurodytų duomenų teisingumo ir pagrįstumo.
Savivaldybės administracija ilgalaikio turto apskaitą vykdo nesilaikant 12-ojo VSAFAS,
26-ojo VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Nesilaikant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo reikalavimų, ne visos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gatvės yra užregistruotos
Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.
Savivaldybės administracijoje nepakankama turto nuomos sutarčių administravimo
kontrolė, sutarčių registre trūksta informacijos apie išnuomotą turtą, nuomos laikotarpį; nevykdomos
nuomos sutartyse numatytos sąlygos įregistruoti sutartis Nekilnojamojo turto registre.
Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, visais reikšmingais atžvilgiais 2011 metais savivaldybės lėšos ir turtas buvo valdomi,
naudojami, disponuojama jais teisėtai ir naudojami įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito išvada pateikta kartu su audito ataskaita.
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