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  Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktą
1
, atliko Šilutės rajono savivaldybės 2012 

metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto 2012 metų ataskaitos auditą. 

Vadovybės atsakomybė  

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

(toliau - Turto ataskaita) parengimą ir pateikimą. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 punktą
2
 Savivaldybės administracija 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

valstybės turto ataskaitą rengia ir teikia Savivaldybės kontrolieriui, o iki liepos 1 d. teikia 

savivaldybės tarybai
3
. 

Auditoriaus atsakomybė  

Pagal Vietos savivaldos 27 straipsnio 1 dalies 2 punktą
4
 savivaldybės kontrolierius rengia 

ir reglamente nustatytais terminais teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos. 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie Šilutės rajono savivaldybės 

2012 metų Turto ataskaitos sudarymo teisingumą.  

Siekiant nustatyti subjektų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų duomenų teisingumą, mes 
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lyginome įstaigų parengtų Turto 2012 metų ataskaitų duomenis su į metinės  finansinės 

atskaitomybės formas įtrauktais atitinkamo laikotarpio nefinansinio turto, finansinio turto ir 

įsipareigojimų duomenimis, bei atsižvelgėme į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus 

ataskaitos pildymo reikalavimus
5
. Audito metu buvo vertinami suvestinės Turto ataskaitos, 

Privatizavimo fondo, Iždo ir Savivaldybės 51-o subjekto Turto ataskaitų duomenys. 

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą 

turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl 2012 metų Turto ataskaitos 

duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2012 metų Turto ataskaitos parengimo ir pateikimo 

vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei 

pareikšti.  

Sąlyginės nuomonės dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo 

teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagrindas. 

1. Nesivadovauta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir Savivaldybės 

administracijos Apskaitos politikos nuostatomis, kad baigus rekonstrukcijos ar statybos darbus, turi 

būti didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina (žr. ataskaitos 19, 20 psl.). 

2. Nustatyti Savivaldybės Turto ataskaitos ir pateiktų FBA duomenų neatitikimai: 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas Turto ataskaitos eilutėse: 

1.3 „Negyvenamieji pastatai“, 1.4 „Infrastruktūros ir kiti statiniai“, 1.6 „Mašinos ir įrenginiai“, 1.7 

„Transporto priemonės“, 1.9 „Baldai ir biuro įranga“, 1.10 „Nebaigta statyba ir išankstiniai 

apmokėjimai“ padidinta 18 661,853 tūkst. Lt (žr. ataskaitos 34 psl.).  

3. Valstybės kontrolė audito metu nustatė valstybės turto duomenų neatitikimą - 196,3 tūkst. 

Lt. 

Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo 

teise valdomo valstybės turto ataskaitos.  

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys 

dalykai, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės 

turto ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, reglamentuojančius šios ataskaitos sudarymą. 

Audito išvadą pateikiame kartu su audito ataskaita. 
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