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AUDITO IŠVADA
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2011 METŲ
ATASKAITŲ
2012 m. rugpjūčio 16 d. Nr. KADV3-7
Skuodas
Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir savo nuostatus, atliko Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitų (toliau ─
Turto ataskaitos) vertinimą ir suplanuotas audito ir kontrolės užduotis. Vertinimo tikslas ─ įvertinti,
ar Skuodo rajono savivaldybės Turto ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus, ar Savivaldybės ir valstybės turtas valdomas, naudojamas laikantis teisės aktų
reikalavimų.
Vadovybės atsakomybė
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymą už Ataskaitos parengimą ir pateikimą, Savivaldybės ir valstybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams yra atsakinga Savivaldybės administracija (toliau ─ Administracija).
Auditoriaus atsakomybė
Kontrolieriaus pareiga ─ remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Turto
ataskaitų duomenų bei Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą
turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl Turto ataskaitų duomenų
tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Įvertinta, ar Turto
ataskaitos reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius jų
sudarymą, ar jose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, lyginant Turto ataskaitų duomenis su
Administracijos tvarkomais apskaitos duomenimis, naudojamais Turto ataskaitoms parengti.
Įvertinti Turto ataskaitų parengimo teisinės bazės pokyčiai, jų sudarymo šaltiniai ir metodai.
Besąlyginė nuomonė dėl Valstybės turto 2011 metų statistinės ataskaitos VT-01
(metinės) duomenų
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, Skuodo rajono savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto statistinė ataskaita VT-01 (metinė) visais reikšmingais
atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šios
ataskaitos sudarymą.
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Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės turto 2011 m. statistinės ataskaitos VT-02
duomenų pagrindas
Savivaldybės turto suvestinėje ataskaitoje VT-02 (metinė) finansinio turto duomenys
sumažinti 2221 tūkst. Lt (gautinos sumos) ir įsipareigojimų duomenys sumažinti 2206 tūkst. Lt, nes
Savivaldybės iždas (Finansų skyrius) Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų
skyriui Turto ataskaitai parengti pateikė duomenis, nesivadovaudamas Lietuvos statistikos
departamento paaiškinimo statistinei ataskaitai rengti nurodymais. Šios Savivaldybės turto 2011 m.
statistinės ataskaitos VT-02 klaidos už 4586 tūkst. Lt daro reikšmingą poveikį ataskaitos
informacijai.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi
sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, Skuodo rajono savivaldybė 2011 metais
Savivaldybės ir valstybės lėšas ir turtą valdė, naudojo ir disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų
nustatytiems tikslams.
Ši išvada pateikta kartu su 2012 m. rugpjūčio 13 d. audito ataskaita Nr. KADV3-6
„Dėl Skuodo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto 2011 metų ataskaitų“.
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