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DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
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2012 METŲ ATASKAITOS PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013 m. rugsėjo 27 d.
Kupiškis
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba įvertino Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos pateiktą ataskaitą apie 2012 metų Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ( toliau – turto ataskaita). Vertinimo
tikslas – nustatyti, ar 2012 metų turto ataskaita sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais
ir kitais teisės aktais ir ar ji atitinka finansines ataskaitas ir duomenis, iš kurių ji buvo sudaryta.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, nustatyta, kad ataskaitą apie Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą rengia Savivaldybės
administracija Vyriausybės nustatyta tvarka. Šią ataskaitą Administracija teikia Savivaldybės
kontrolieriui . Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktu
numatyta pareiga Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti Savivaldybės tarybai išvadą
dėl turto ataskaitos.
Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo
skyrius yra atsakingi

už turto ataskaitos parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šios ataskaitos sudarymą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl turto ataskaitos duomenų.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą turime
planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl Turto ataskaitos duomenų tinkamo
ir teisingo pateikimo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Savivaldybės ir
valstybės turto apskaitos sistemos ir kontrolės, Turto apskaitos parengimo ir pateikimo vertinimus.
Tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
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Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės turto ataskaitos teisėtumo pagrindas
1. Savivaldybė nėra priėmusi dalies teisės aktų, kurie įteisintų Kupiškio rajono savivaldybės,
kaip dalininkės, turtinių ir neturtinių teisių perėmimą iš VšĮ Panevėžio apskrities turizmo ir
informacijos centro ir perdavimą VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informaciniam centrui.
2. Kontrolierius ne vieneri metai konstatuoja, kad ne visas Savivaldybės balanse apskaitytas
registruotas turtas įregistruotas viešuosiuose registruose.
3. Didžioji dalis žemės sklypų apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą
turtą ( pastatus, stadionus, aikštes) nėra suformuoti, nesudarytos panaudos sutartys su Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio žemėtvarkos skyriumi, jie neapskaityti teisės
aktų nustatyta tvarka.
Kontrolieriaus nuomone, Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis,
išskyrus poveikį , kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, visais reikšmingais
atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius turto apskaitą ir
šios ataskaitos sudarymą.
Savivaldybės

kontrolierė

Vilma Mažeikienė

