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Kupiškis
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba įvertino Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos pateiktas statistines ataskaitas apie 2008 metų Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ( toliau – statistinės
turto ataskaitos). Vertinimo tikslas – nustatyti, ar 2008 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 5 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. To paties įstatymo 21
straipsnio 4 dalimi numatyta pareiga Savivaldybės kontrolės ir audito

tarnybai pateikti

Savivaldybės tarybai išvadą dėl turto statistinių ataskaitų.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba suplanavo ir atliko vertinimą taip, kad gautų
pakankamą pagrindą tvirtinti, jog 2008 metų statistinėse turto ataskaitose nėra reikšmingų
informacijos iškraipymų lyginant su finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis, iš kurių jos buvo
sudarytos. Įvertinome 2008 metų statistinių turto ataskaitų bei finansinių ataskaitų ir duomenų, iš
kurių jos buvo sudarytos, rengimo, turto apskaitos principus ir jų pateikimą.
2008 metų ataskaitas dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ( forma V T –
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. Už ataskaitose pateiktų duomenų
teisingumą bei teisės aktų laikymąsi

tiesiogiai atsakinga Savivaldybės administracija, o

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – už savo nuomonę.

2
Kontrolieriaus nuomonė dėl 2008 metų statistinės valstybės turto ataskaitos (VT-01
metinė), yra sąlyginė. Atsižvelgiant į auditų rezultatus ir
pastebėjimus, Kontrolieriaus

nuomonė

1 - 2

punktuose paminėtus

dėl statistinės Savivaldybės turto 2008 metų

ataskaitos ( VT-02 metinė) yra sąlyginė.
PASTEBĖJIMAI
1. Statistinės turto ataskaitos Savivaldybės turto finansinę būklę atspindi tiek, kiek leidžia
šiuo metu galiojantys turto apskaitą ir statistinių turto ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės
aktai, tačiau neparodo tikros ir teisingos turto finansinės būklės, kadangi:
•

Vadovaujantis viešojo sektoriaus turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatomis, turtas apskaitoje pateikiamas balansine verte, kuri neparodo turto
tikrosios rinkos vertės.

•

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas statistinėse turto ataskaitose
parodytas likutine verte.

•

Ne visas Savivaldybės balanse apskaitytas registruotas turtas įregistruotas
viešuosiuose registruose.

•

Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų patikėjimo būdu valdomo turto turtinės
teisės neįregistruotos viešuosiuose registruose.

•

Didžioji dalis žemės sklypų apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamą turtą nėra suformuoti, nesudarytos panaudos sutartys su Panevėžio
apskrities viršininko administracija, jie neapskaityti teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Finansinių auditų metu nustatyta turto apskaitos klaidų:
•

Kontrolierius ne vieneri metai konstatuoja, tačiau ir 2008 metais
Savivaldybės administracija negalėjo finansiniais dokumentais pagrįsti, kad
nuomos

sutartyje

su

AB

„Lelija“

numatytos

nuosavomis

lėšomis

Nuomininko atlikto kapitalinio remonto sąnaudos 685 000 Lt yra įtraukiamos
į patalpų nuomos mokesčius. Patalpų vertė šia suma nepadidinta, atitinkamai
neperskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Turto vertė neatvaizduota
statistinėje ataskaitoje VT-02.
•

Savivaldybės administracija neįtraukė į ilgalaikio turto apskaitos registrus
UAB “Projektų ekspertizė“ atliktų Kupiškio miesto P.Matulionio gatvės, kuri
jungiasi su rajoniniu keliu Nr.1309 Vabalninkas – Salamiestis – Kupiškis,
rekonstravimo techninio projekto bendrosios ekspertizės 5000 Lt paslaugų
vertės. Turto vertė neatvaizduota statistinėje ataskaitoje VT-02.
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