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ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

Ataskaitos duomenys 

Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius lydimaisiais raštais 2010-05-03            

Nr. ES-49 ir 2010-05-10 Nr. ES-55 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikė Ataskaitas 

VT-01 ir VT-02, patikslintas Ataskaitas – 2010-06-07 lydimuoju raštu Nr. ES-84. Administracija 

pateikė 7 lapų apimties Valstybės turto 2009 m. ataskaitą VT-01 metinę (toliau - Ataskaita VT-01) 

ir 6 lapų apimties Savivaldybės turto 2009 m. ataskaitą VT-02 metinę (toliau- Ataskaita VT-02), 

Ataskaitoje VT-01 Administracija pateikė 2008-12-31 duomenis apie nefinansinio turto 

likutinę 60465 tūkst. Lt vertę ir apie 77 tūkst. Lt finansinį turtą ir 2009-12-31 duomenis apie 

nefinansinio turto likutinę 58476 tūkst. Lt vertę ir apie 77 tūkst. Lt finansinį turtą.  

Ataskaitoje VT-02 Administracija pateikė 2008-12-31 duomenis apie nefinansinio turto 

likutinę 202572 tūkst. Lt vertę, apie 33686 tūkst. Lt finansinį turtą, apie 36991 tūkst. Lt 

įsipareigojimų ir apie 1 tūkst. Lt beviltišką finansinį turtą ir 2009-12-31 duomenis apie nefinansinio 

turto likutinę 259467 tūkst. Lt vertę, apie 34571 tūkst. Lt finansinį turtą, apie 50410 tūkst. Lt 

įsipareigojimų ir apie 1 tūkst. Lt beviltišką finansinį turtą.  

Pastabos dėl Ataskaitos sudėties, sudarymo šaltinių ir metodų 

Administracija, pateikdama Ataskaitą, nenurodė jos sudarymo metodų, tačiau darome 

prielaidą, kad Ataskaitos VT-01 ir VT-02 parengtos pagal Savivaldybės asignavimų valdytojų ir 

Savivaldybės įmonių pateiktas, atsakingų asmenų patvirtintas, jų buhalterinėje apskaitoje esančio 

turto ataskaitas VT-01 ir VT-02 ir duomenis, pateiktus šiose formose (t.y. aritmetinė šių ataskaitų 

duomenų suma).   

Pastebėta, kad Savivaldybėje nereglamentuota Ataskaitos rengimo tvarka ir joje teikiamų 

duomenų šaltiniai, juolab, kad Vyriausybė nurodė ataskaitų rengimo duomenų šaltinį – finansines 

atskaitas, o Statistikos departamentas – ir finansines ataskaitas ir kitą atskirą apskaitą. Statistikos 

departamentas nėra paaiškinęs duomenų pateikimo statistinių VT-01 ir VT-02 ataskaitų Beviltiško 

finansinio turto dalyse tvarkos, nors biudžetinės įstaigos ir savivaldybės įmonės apskaitą tvarko 

pagal skirtingas taisykles. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių nebuvo galima įvertinti Ataskaitos 

Beviltiško finansinio turto dalyse teikiamų duomenų šaltinių ir Ataskaitoje pateiktų šių duomenų 

teisingumo, taip pat nebuvo galima nustatyti pagal kokią kitą atskirą (nefinansinę) apskaitą turėjo 

būti tvarkomi ir Ataskaitoje pateikiami turto duomenys. 
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Statistinių VT-01 ir VT-02 ataskaitų Pastabų dalyje, prašoma nurodyti ženklaus turto ar 

įsipareigojimų pasikeitimo per metus priežastis, ataskaitų sudarytojams paliekant interpretuoti 

ženklius pasikeitimus. Pastabų ataskaitų rengėjai nepateikė.  

Išvados 

Savivaldybėje nenustatyta Ataskaitos sudėtis ir rengimo tvarka.  

Nebuvo galima patvirtinti Ataskaitos Beviltiško finansinio turto dalyse pateiktų duomenų ir 

nebuvo galima nustatyti pagal kitą (nefinansinę) apskaitą galimai tvarkomų duomenų, kurie, 

vadovaujantis Paaiškinimais, turėtų būti įtraukti į Ataskaitą, dydžio, kadangi negalėjome nustatyti 

šios informacijos ir duomenų šaltinių ir pateikimo taisyklių.  

Administracijos pasirinkti Ataskaitos sudarymo metodai ir šaltiniai yra nepakankami, jie 

neužtikrina, kad Ataskaitoje bus pateikti visi reikiami duomenys, o tik tie, kurie yra užregistruoti 

buhalterinėje apskaitoje.  

Pastabos dėl Ataskaitos duomenų  

Pastebėtina, kad išvados rengimo metu visi nustatyti neatitikimai tarp ataskaitos duomenų ir 

finansinių ataskaitų duomenų ištaisyti, parengtos patikslintos Ataskaitos. 

Pastebėtina, kad dėl audito apimties apribojimų negalime patvirtinti kai kurių ataskaitose 

pateiktų turto ir įsipareigojimų 2009-12-31 likučių, todėl nepatvirtiname Ataskaitos VT-02 

Nefinansinio turto dalyje, 4000 eilutėje, skiltyje ,,Likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje” 

pateiktuose duomenyse įrašytos 10 tūkst. Lt sumos, Finansinio turto ir įsipareigojimų dalyje, 5000 

eilutėje, skiltyje ,,Turtas ataskaitinių metų pabaigoje“ pateiktuose duomenyse įrašytos 62 tūkst. Lt 

sumos bei skiltyje ,,Įsipareigojimai ataskaitinių metų pabaigoje” pateiktuose duomenyse įrašytos 

563 tūkst. Lt sumos tikrumo ir teisingumo. 

Tarpusavio įsipareigojimai tarp Savivaldybės asignavimų valdytojų nekonsoliduojami 

(neeliminuojami). Kontrolės ir audito tarnybos nuomone tarpusavio įsipareigojimai turėtų būti 

konsoliduoti (eliminuoti), kad būtų parodyta tikra Savivaldybės finansinė būklė. Todėl 

nepatvirtiname finansinio turto ir įsipareigojimų dalyje, 5000 eilutėje, skiltyje ,,Turtas ataskaitinių 

metų pabaigoje“ pateiktuose duomenyse įrašytos 28 tūkst. Lt sumos ir skiltyje ,,Įsipareigojimai 

ataskaitinių metų pabaigoje” pateiktuose duomenyse įrašytos 28 tūkst. Lt sumos, kurią 

Savivaldybės asignavimų valdytojai laikotarpio pabaigoje buvo skolingi vienas kitam. 

Nustatyta, jog egzistuoja rizika, kad dalis vietinės reikšmės kelių gali būti užpajamuota du 

kartus: ir kaip valstybės turtas ir kaip Savivaldybės turtas. 

Plačiau – Išvados  3 priede.   

Pastebėta, kad Administracija į Ataskaitą neįtraukė duomenų apie faktiškai Savivaldybės 

valdomas turtas neatspindėtas asignavimų valdytojų balansuose: bešeimininkis turtas, gatvės ir 
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vietinės reikšmės keliai, kurių vertė nenustatyta, muziejinės vertybės, kurių vertė nenustatyta, 

kapinių statiniai ir kita. 

Išvada 

Ataskaitos duomenys yra nepilni ir juose yra netikslumų, o finansinių auditų metu buvo 

pastebėta klaidų bei nebuvo patvirtintas dalies Ataskaitos duomenų tikrumas ir teisingumas.  

Nuomonė po Ataskaitos vertinimo 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, išskyrus vertinimo metu pateiktas 

pastabas, kitais reikšmingais atžvilgiais Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento reikalavimus, nustatytus Ataskaitos sudarymui, joje nėra reikšmingų iškraipymų, 

lyginant su Savivaldybės administracijos tvarkomais duomenimis, iš kurių Ataskaita buvo sudaryta. 
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