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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS
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2010-06-18 Nr. 23A
Panevėžys
ĮŽANGA
Vykdant Panevėžio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus 2010-06-03
pavedimą Nr. 8 F, atliktas 2009 metų valstybės patikėjimo teise valdomo ir Savivaldybės nuosavybės
teise valdomo turto finansinės būklės ir naudojimo auditas. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Regina
Viškelienė ir Tarnybos vyr. specialistė Pranė Teišerskienė.
Audito tikslas – nustatyti, ar 2009 metų ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos ir
Savivaldybės institucijų teisės aktus, reglamentuojančius turto apskaitą bei ataskaitų parengimą, įvertinti
turto apskaitos vidaus kontrolę ir išvadą teikti Savivaldybės tarybai.
Audituojamasis subjektas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, adresas: Vasario 16osios g. 27, Panevėžys, įmonės kodas 1887745940.
Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Vitalijus
Žiurlys, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjos pareigas – Genė Šarkiūnienė. Už metinių
valstybės turto (VT-01) ir savivaldybės turto (VT-02) statistinių ataskaitų parengimą pagal pareigybės
aprašymą atsakinga Administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Jadvyga
Balčienė.
Ši audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, kurie įforminti audito
darbo dokumentuose, o nepriklausoma nuomonė apie Valstybės ir Savivaldybės turto statistines ataskaitas
pareiškiama audito išvadoje. Ši ataskaita yra išvados, teikiamos Savivaldybės tarybai dėl Valstybės
patikėjimo teise valdomo ir Savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto, dalis.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Atlikdami auditą vertinome:
1. 2009 metų Valstybės turto (VT-01) ir Savivaldybės turto (VT-02) statistines ataskaitas (toliau
tekste – Ataskaitos);
2. Savivaldybės Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2009 m. apyskaitos Formos Nr. 3,
Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2009 m. apyskaitos Formos Nr. 4 duomenis ;
3. Atsitiktinės atrankos būdu pasirinktas biudžetinių įstaigų ir kitų įstaigų ir organizacijų pateiktas
VT-01 ir VT-02 ataskaitas.
Auditui atlikti ir išvadai parengti Kontrolės ir audito tarnybai statistines Ataskaitas pateikė
Savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyrius (toliau tekste – Administracija). Atlikdami 2009 metų
Ataskaitų vertinimą rėmėmės ir už 2009 metus atliktų (12) kultūros centrų ir viešosios bibliotekos
finansinių auditų duomenimis. Taip pat vertinome Viešųjų įstaigų – Velžio komunalinio ūkio, Panevėžio

rajono savivaldybės poliklinikos bei Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro bei Uždarųjų
akcinių bendrovių Krekenavos komunalinis ūkis ir „Erdvinė linija“ Savivaldybės panaudos sutartimis
perduoto turto apskaitą bei turto naudojimo vidaus kontrolę.
Pasirinktas reikšmingumas yra 0,5 procento nuo nefinansinio turto likutinės vertės – 363,0 tūkst.
Lt. valstybės turtui ir 658,9 tūkst. Lt – savivaldybės turtui. Atliekamo audito reikšmingumo suma yra
didžiausia priimtina klaidų visuma. Nustatyti reikšmingumo lygiai yra ataskaitos taškai, nustatant, ar
pastebėtos klaidos, neteisingai pateikti ar nepateikti duomenys arba jų visuma rodo, kad Savivaldybės
administracijos pateikiamos statistinės turto ataskaitos bei kitos formos visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai atspindi turto likučius.
Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad Kontrolės ir audito tarnyba 95 % būtų tikra dėl pareikštos
nuomonės apie statistinių turto ataskaitų VT-01 ir VT-02 teisingumą ir pagrįstumą.
Ataskaitoje VT-01 Administracija pateikė duomenis apie nefinansinio turto likutinę vertę
ataskaitinio laikotarpio metų pradžioje ir metų pabaigoje.
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99,9 proc. šio turto apskaitė Savivaldybės administracija. 99,6 procento turto sudaro ilgalaikis
materialus turtas. Turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1447,0 tūkst. Lt.
Audituojamuoju laikotarpiu iš valstybės Savivaldybė gavo 757,0 tūkst. Lt turto. Valdyti
patikėjimo teise – už 338,0 tūkst. Lt, nuosavybės teise – 419,0 tūkst. Lt. Pagrindinę turto dalį sudarė
ilgalaikis materialus turtas, 4 procentus sudarė ilgalaikis nematerialus turtas, 7,4 procentai turto buvo
trumpalaikis turtas.
Pastebėjimas: Iki 2009 metų iš valstybės švietimo įstaigoms perduotos mokymo programos
įstaigose užpajamuotos kaip trumpalaikis turtas neatitinka Lietuvos Respublikos finansų ministro 200512-30 įsakymu Nr. 1K-405 patvirtintos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos, kurioje
pasakyta, kad programos, pagal požymius, yra priskiriamos nematerialiam ilgalaikiam turtui.

Ataskaitoje VT-02 Administracija pateikė duomenis apie nefinansinio turto, finansinio turto ir
įsipareigojimų bei beviltiško finansinio turto likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio metų pradžioje ir
pabaigoje:
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Statistinių ataskaitų rengimą reglamentuoja Vyriausybės 2001-10-17 nutarimas Nr. 1226 „Dėl
valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos 1 “,
taip pat Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 200901-30 įsakymas Nr. DĮ-36 „Dėl valstybės ir savivaldybės turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ 2 .
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje 3
nustatyta, kad administracija parengtas ataskaitas pateikia savivaldybės institucijoms (Savivaldybės
tarybai, Merui, Kontrolieriui) ir Statistikos departamentui.
Savivaldybės administracija metinių finansinių ataskaitų pagrindu parengė Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitas pagal Statistikos departamento generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtintų statistinių ataskaitų formas – statistinių ataskaitų formose nurodytais terminais:
valstybės turto ataskaita VT-01 gegužės mėn. 15 d., savivaldybės turto ataskaita VT-02 birželio mėn. 1d.
Finansų skyrius nurodė, kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitas sutikrino pagal turto Ataskaitose pateiktų duomenų sutikrinimo tvarka.
AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Pastebėjimai:
Vertinant 2008 metų Ataskaitų sudarymą buvo nustatyta, kad rengiant savivaldybės Ataskaitą VT02 nevisiškai vadovautasi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus nustatytais reikalavimais Ataskaitų formoms. Ataskaitiniu laikotarpiu šio reikalavimo laikėsi
ne visi audituojami subjektai.
Iš 22 įstaigų, turėjusių valstybės turto VT-01 ataskaitos dalį „Pastabos“, užpildė tik 4, iš 59 įstaigų,
turėjusių savivaldybės turto VT-02 ataskaitos dalį „Pastabos“, užpildė tik 16 įstaigų.
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Taip pat kartu su formomis turi būti pateikiami paaiškinimai turto metinėms ataskaitoms pildyti.
Paaiškinimuose, be kitų dalykų, nurodyta, kad visas biudžetinės įstaigos valdomas savivaldybės turtas turi
būti įrašytas į VT-02 ataskaitą, neatsižvelgiant į tai, ar šis turtas yra įtrauktas į „Išlaidų sąmatų vykdymo
balansą“, ar jo apskaita tvarkoma atskirai.
Į Ataskaitą VT-02 neįtrauktas bešeimininkis nefinansinis turtas, kuris neapskaitomas Administracijos
balanse.
Pastebime, kad Savivaldybės administracija, atsižvelgusi į praėjusių metų turto ataskaitų
vertinimo rekomendacijas, pateikė audito metu duomenis apie teisiškai registruotą nefinansinį turtą, dėl
to galime pasisakyti dėl teisinio savivaldybės turto nuosavybės pagrįstumo, tačiau lieka nepatvirtintas
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto metinės
ataskaitos sudarymo tvarkos aprašas.
Vertinant Savivaldybės ataskaitinio laikotarpio nefinansinio turto pokytį labiausiai išaugo
švietimo ir mokslo įstaigų pastatų likutinė vertė dėl švietimo įstaigose atliktų renovacijos darbų.
Vadovaujantis Finansų ministro 2001-12-30 įsakymu Nr. 70 4 patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos taisyklių 23 p., remonto darbų atlikimo išlaidomis turėjo būti padidinta ilgalaikio turto vertė. 43
p. nurodo, kad turi būti peržiūrėtas nusidėvėjimo normatyvas.
Ėriškių pagrindinė mokykla nesivadovavo anksčiau minėtų taisyklių nuostatomis ir neperskaičiavo
nusidėvėjimo normos, dėl to likutinė mokyklos pastato vertė metų pabaigoje parodyta apie 9,4 tūkst. Lt
didesnė.
Vadovaujantis minėtų taisyklių 101 p. neatlygintinai gautas trumpalaikis turtas į apskaitą
įtraukiamas turto priėmimo akte nurodyta įsigijimo verte. 2007-07-31 Panevėžio rajono savivaldybė iš
Anglijos gavo 97 vnt. pučiamųjų muzikos instrumentų. Turto perdavimo aktas audito metu nepateiktas.
Komisija, patvirtinta Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-613, 2007-09-27 įvertino turtą ir
Apskaitos skyrius, neturėdamas juridinio pagrindo (turto priėmimo-perdavimo akto) įtraukė šį turtą į
apskaitą. 2009 metų kultūros centruose atliktų finansinių auditų metu nustatyta, kad 95 vnt. 2007 metais
neatlygintinai gautų muzikos instrumentų yra 9 kultūros centruose ir yra neapskaityti. Apie šio turto
buvimą įstaigose galima spręsti pagal kultūros centro direktorių pasirašytus „pakvitavimus“, kurie kaip
apskaitos dokumentas nėra patvirtinti teisiniais aktais.
Pastebime, kad trumpalaikio turto inventorizacija Savivaldybės administracijoje ir 9 kultūros
centruose atlikta formaliai. Pagal Inventorizacijos taisykles 5 inventorizacija – turto ir įsipareigojimų
patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.
Inventorizaciją atlikus tinkamai, neatitikimai turto apskaitoje turėjo būti nustatyti laiku ir pašalinti.
Apskaitos skyriaus 2009-12-31 ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto žiniaraščių duomenimis,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Daubarienė yra materialiai atsakinga už 136
vnt. muzikos instrumentų, kurių 95 vnt. atiduoti įstaigoms nesilaikant teisinių aktų, 5 saugomi Kultūros
skyriaus patalpose ir 36 vnt. buvimo vietos nenustatėme. Audito metu dokumentų apie šio turto
perdavimą įstaigoms administracija nepateikė.
Negalime pasisakyti dėl 36 vnt. muzikos instrumentų buvimo Savivaldybės įstaigose ir turto likučių
teisingumo.
Išvados:
1. Savivaldybėje nereglamentuota statistinių ataskaitų VT-01 ir VT-02 rengimo tvarka, joje
teikiamų duomenų šaltiniai ir vidaus kontrolės procedūros.
2. Švietimo įstaigoms perduotos mokymo programos įstaigose užpajamuotos kaip trumpalaikis
turtas neatitinka trumpalaikiam turtui nustatytų požymių.
3. Trumpalaikio turto inventorizacija Savivaldybės administracijoje ir 9 kultūros centruose atlikta
formaliai.
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4. Negalime pasisakyti dėl 36 vnt. muzikos instrumentų buvimo Savivaldybės įstaigose ir turto
likučių teisingumo.
Rekomendacijos:
Savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Patvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės
turto metinės ataskaitos sudarymo tvarkos aprašą.
2. Imtis priemonių, kad turto ir įsipareigojimų inventorizacija būtų atliekama pagal
reglamentuojančių aktų reikalavimus ir atitiktų inventorizacijai keliamus tikslus.
3. Imtis priemonių dėl turto (36 vnt. muzikos instrumentų) grąžinimo į įstaigą ir įvertinti
materialiai atsakingos L. Daubarienės darbą.
4. Apie priimtas priemones informuoti savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą iki š. m. rugsėjo
1d..
Savivaldybės kontrolierė

Regina Viškelienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistė

Pranė Teišerskienė

Susipažinau:
Savivaldybės administracijos direktorius

Vitalijus Žiurlys

Finansų skyriaus vedėja

Genė Šarkiūnienė

Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
Vyr. soecialistė

Jadvyga Balčienė

