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Kupiškis
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba įvertino Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos pateiktas statistines ataskaitas apie 2010 metų Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ( toliau – statistinės
turto ataskaitos). Vertinimo tikslas – nustatyti, ar 2010 metų statistinės turto ataskaitos sudarytos
remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais ir ar jos atitinka finansines
ataskaitas ir duomenis, iš kurių jos buvo sudarytos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, nustatyta, kad ataskaitas apie Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą rengia Savivaldybės
administracija Vyriausybės nustatyta tvarka. Šias ataskaitas Administracija teikia Savivaldybės
institucijoms – Tarybai, merui, kontrolieriui - ir Statistikos departamentui. Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktu numatyta pareiga Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybai pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl turto statistinių ataskaitų.
Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Ataskaitų parengimą ir
pateikimą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Ataskaitų duomenų.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba suplanavo ir atliko vertinimą taip, kad gautų
pakankamą pagrindą tvirtinti, jog 2010 metų statistinėse turto ataskaitose nėra reikšmingų
informacijos iškraipymų lyginant su finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis, iš kurių jos buvo
sudarytos. Įvertinome 2010 metų statistinių turto ataskaitų bei finansinių ataskaitų ir duomenų, iš
kurių jos buvo sudarytos, rengimo, turto apskaitos principus ir jų pateikimą.
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2010 metų ataskaitas dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ( forma VT –
02) ir valstybės turto ( forma VT- 01) sudarė Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto
valdymo skyrius. Abi ataskaitos sudarytos pagal Savivaldybės administracijos skyrių ir biudžetinių
įstaigų pateiktų metinių finansinių atskaitomybių duomenis.
Kontrolieriaus nuomone, Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ( VT-01 ir VT-02) visais atžvilgiais
parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius šių ataskaitų
sudarymą, ir turto finansinę būklę atspindi tiek, kiek reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose.
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