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2008 M. ATASKAITŲ VT-01 IR VT-02 RENGIMAS  

IR IŠVADOS RENGIMO PRINCIPAI 

 

 Ataskaitų apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise 

valdomą valstybės turtą rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin. 1998, Nr. 54-1492, Žin.,2002, 60-

2412), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-07 nutarimas Nr.1226 „Dėl valstybei ir 

savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos“ (Žin., 

2001, Nr. 89-3132), bei Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2009-01-30 įsakymas Nr. 

DĮ-36 „Dėl valstybės ir savivaldybės turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“, Kauno rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. 

Ataskaitoje VT-02 pateikti duomenys apie nefinansinį ir finansinį turtą, kuris 

nuosavybės teise priklauso Savivaldybei ir kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybės įmonės, 

Savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos bei Savivaldybės įsipareigojimus, Savivaldybės 

biudžeto asignavimų valdytojų ir Savivaldybės įmonių įsipareigojimus. 

Ataskaitoje VT-01 pateikti duomenys apie valstybės nefinansinį ir finansinį turtą, kurį 

Savivaldybė valdo patikėjimo teise.  

Ekonomikos skyriui informacijos šaltiniais Ataskaitoms sudaryti buvo Savivaldybės 

biudžeto asignavimų valdytojų ir Savivaldybės įmonių parengtos Ataskaitos. Dalis asignavimų 

valdytojų prie ataskaitų pateikė paaiškinamuosius raštus.  

Pagal paminėtas tvarkas pagrindiniai 2008 m. ataskaitų rengimo principai yra: 

 1. Į 2008 m. ataskaitas įtrauktas turtas ir įsipareigojimai iš: 

 – Savivaldybės įmonių pateiktų duomenų; 

 – Savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų pateiktų duomenų; 

 – Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktų duomenų; 

 – duomenų apie Savivaldybei priklausančias akcijas; 

– duomenų apie Savivaldybei priklausančius įnašus viešosiose įstaigose. 

2. Duomenys apie ilgalaikį turtą pateikiami likutine verte. 

 3. Rengiant ataskaitas, visi pateikti duomenys sudedami.  

 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.  

 Į 2008 m. ataskaitas neįtrauktas faktiškai Savivaldybės valdomas turtas neatspindėtas 

asignavimų valdytojų balansuose: bešeimininkis turtas, gatvės ir vietinės reikšmės keliai, kurių 

vertė nenustatyta, muziejinės vertybės , kurių vertė nenustatyta, kapinių statiniai ir kita. 



 2 

 Kontrolės ir audito tarnyba Išvadą dėl ataskaitų parengė pagal Vietos savivaldos 

įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 

reikalavimus. 

 Išvados rengimo metu vertinome: 

 * ar Ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 

nustatytus turto ataskaitų sudarymui; 

 * ar nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, Ekonomikos skyriui tvarkant gautus 

duomenis; 

 * ar ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų palyginti su finansinėmis ataskaitomis, iš 

kurių duomenų jos buvo sudarytos; 

 * ataskaitų rengimo principus. 

 Administracija apie ankstesniais laikotarpiais teiktų rekomendacijų įgyvendinimą 

informacijos arba nepateikė, arba pateikė ne visą. 

Tarybos sprendimo projekte pateikti duomenys apie ilgalaikį materialųjį ir 

nematerialųjį turtą, finansinį turtą ir įsipareigojimus pateikti teisingi. 

Kontrolės ir audito tarnyba pažymi Ekonomikos skyriaus geranorišką 

bendradarbiavimą bei pažangą rengiant ataskaitas – sumažėjo duomenų neatitikimų tarp ataskaitų ir 

finansinių atskaitomybių. Atsižvelgiant į tai, kad audituota taikant atranką, gali būti susijusių 

netikslumų. Daugelis netikslumų, nustatytų Išvados rengimo metu, ištaisyta. 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                 Vida Marta Kruopienė 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                   Marija Pasiaurienė 

 

 

 


