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ĮŽANGA
Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. veiklos planu,
patvirtintu 2012 m. lapkričio 24 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio
1 dalies 2 punktu, 9 dalies 10 punktu (kiekvienais metais rengti ir reglamente nustatytais terminais
teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų), Kontrolės ir audito tarnyba atliko 2012 m.
Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitos finansinį auditą.
Audituojamu laikotarpiu administracijos direktore dirbo Vilija Remeikienė.
Valstybės ir savivaldybės turto 2012 m. ataskaitas sudarė savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Šitkauskienė vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi.
Nuo 2013 m. gegužės 8 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
balandžio 30 d. nutarimu Nr. 380 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 17 d.
nutarimo Nr. 1226 „Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų
rengimo ir teikimo pakeitimo“ savivaldybės administracijai atsirado prievolė nusistatyti tvarką ir
terminus, kuriais vadovaujantis savivaldybės biudžetinės įstaigos, išteklių fondai, savivaldybės
įmonės ir kiti juridiniai asmenys teiktų savivaldybės administracijai informaciją, reikalingą turto
ataskaitai parengti. Šios tvarkos savivaldybė dar nėra parengusi.
Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto
apskaitą, išskyrus buhalterinę, vykdė bei ataskaitas pateikė Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialistė Daiva Juodagalvienė.
Auditą atliko Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė
Eleniūtė Pačkauskienė.
Audituojamas 2012 metų laikotarpis.
Audituojamas subjektas – Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvės g. 2, Kalvarija,
kodas Juridinių asmenų registre 188751268.
Audito tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų

iškraipymų, įvertinti 2012 metų metinėje turto ataskaitoje pateiktus duomenis apie Kalvarijos
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą.
Valstybės ir savivaldybės turto ataskaitoje 2012 m. valdomas turtas nurodomas likutine
verte.
Turto ataskaitą savivaldybė rengė vadovaudamasi jai pavaldžių įstaigų pateiktomis 2012
metų turto ataskaitomis
AUDITO APIMTIS IR METODAI
.
Biudžetinės įstaigos ataskaitose nurodo visas sumas, įtrauktas į kiekvieno subjekto atskiros
Finansinės būklės ataskaitos skyrius „Ilgalaikis turtas“, „Trumpalaikis turtas“, „Įsipareigojimai“.
Atliekant finansinį auditą, vertintas patikėjimo teise valdomo savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas įstatymų
nustatytiems tikslams.
Visose įstaigose nėra galimybės vienu metu atlikti audito porocedūrų, todėl taikytas įstaigų
atrankos metodas.
Audito metu nustatyta, kad visos biudžetinės įstaigos yra pateikusios turto ataskaitas ir
sudariusios finansinės būklės ataskaitas.
Šioje ataskaitoje savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto duomenys sudaryti iš
Kalvarijos savivaldybės administracijos ataskaitos, o nuosavybės teise priklausančio turto
duomenys sudaryti iš 18 ataskaitų (1 savivaldybės administracijos, 9 mokyklų, 1 vaikų lopšeliodarželio, 7 kitų biudžetinių įstaigų). Šios ataskaitos yra sudarytos pagal apskaitos ir finansinės
atskaitomybės duomenis ir, siekiant išvengti neatitikimų ir klaidų, tarpusavyje yra palyginti jų
duomenys, ar jie atitinka įstaigų finansinių ataskaitų (Finansinės būklės ataskaitos) atatinkamus
duomenis.
Turto ataskaitų duomenimis Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
nefinansinio turto vertė, 2012-12-31 duomenimis, buvo 49 130 tūkst. Lt, 2011-12-31 – 45 244
tūkst. Lt; finansinio turto vertė, 2012-12-31 duomenimis, buvo 18 115 tūkst. Lt, 2011-12-31
duomenimis, 15 090 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė, 2012-12-31
duomenimis, buvo 7 443 tūkst. Lt, 2011-12-31 – 8 122 tūkst. Lt.
SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS VALSTYBĖS TURTAS
2012 m. visą patikėjimo teise valdomą valstybės turtą sudarė nefinansinis turtas.
Valstybei priklausančio valdomo finansinio turto ir įsipareigojimų 2012 m. nebuvo.
Valstybės turtą sudaro: hidrotechnikos įrenginiai, elektros linijos, kompiuterinė įranga,
automobiliai, darbo mašinos ir įrenginiai ir kt. Šį valstybės turtą valdo Kalvarijos savivaldybė
patikėjimo teise. Turtas yra apskaitytas Kalvarijos savivaldybės administracijos balanse.
2012-12-31 duomenimis, patikėjimo teise valdomo valstybė turto vertė, palyginti su 201112-31, sumažėjo 679 tūkst. Lt.
Valstybės turto likučių perkėlime pastebėti tokie neatitikimai:
1. Penkios biudžetinės įsaigos, 2011-12-31 rodžiusios ataskaitose valstybės turtą, šių metų
ataskaitose (praėjusio laikotarpio pabaigai) likučių jau neparodė.
2. Vienos įstaigos, pvz., Jungėnų pagrindinė mokykla, pridėjo prie savivaldybės turto likučio,
kitos įstaigos (Nemunaičių pagrindinė mokykla 6 tūkst. Lt, Liubavo pagrindinė mokykla 1 tūkst.
Lt, Kalvarijos gimnazija 2 tūkst. Lt) niekur neapskaitė.
3. Dėl minėtų priežasčių parengtoje bendroje savivaldybės suvestinėje yra likučių perkėlimo
neatitikimų.
2012-12-31 patikėjimo teise valdomo valstybės turto vertė, palyginti su 2011-12-31
duomenimis, sunažėjo 679 tūkst. Lt.
2012 m. Kalvarijos savivaldybei patikėjimo teise yra perduota valstybės turto be likutinės
vertės, kaip antai;
1. Gaisrinis automobilis, kuris tarybos sprendimu pagal panaudos sutartį perduotas

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybai priešgaisrinei saugai vykdyti.
2. Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos savivaldybės nuosavybėn perduota
kompiuterinės įrangos už 56,9 tūkst. Lt. Savivaldybė ją perdavė Kalvarijos viešajai bibliotekai
teikti gyventojams viešosios interneto prieigos paslaugas.
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija valdyti patikėjimo teise perdavė kompiuterinės
įrangos komplektą su operacine programa ir kitos kompiuterinės įrangos už 35 tūkst. Lt.
4. Taip pat buvo gautas patikėjimo teise lengvasis automobilis be likutinės vertės.
5. Ugdymo plėtotės centras, pagal projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų
infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių soecialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros
fondo 85 proc. ir Lietuvos Respublikos 15 proc. lėšomis, perdavė ilgalaikio ir trumpalaikio turto,
kuris patikėjimo teise perduotas švietimo įstaigoms.
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija perdavė nešiojamąjį kompiuterį ir
spausdintuvą už 1 090 Lt.
7. Kultūros paveldo departamentas perdavė leidinių už 2,1 tūkst. Lt.
8. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai patikėjimo
teise perdavė leidinių už 0,5 tūkst. Lt.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 681 „Dėl 2012 metų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Savivaldybės socialinio būsto fondui
plėtoti paskirstymo savivaldybėms plano patvirtinimo“ Kalvarijos savivaldybei skirta 81 tūkst. Lt
asignavimai socialinio būsto fondo plėtrai. Kalvarijos savivaldybė įsigijo nuosavybės teise 3 butus
už 65 tūkst. Lt.
2012 m. daugelis savivaldybės subjektų savivaldybei grąžino netinkamą naudoti valstybės
turtą, patikėjimo teise valdytą Kalvarijos savivaldybės, be likutinės vertės.
Pagal panaudos sutartis valstybei priklausančio dalį turto (daugiausia kompiuterinė
technika ir įranga), patikėjimo teise valdomą Kalvarijos savivaldybės, ji perdavė kaimų
bendruomenėms.
Savivaldybės įstaigos, sudariusios panaudos sutartis su savivaldybės administracija,
valstybės turtą valdo panaudos pagrindais ir apskaito atskiroje nebalansinėje sąskaitoje.
Didelė dalis savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto yra nusidėvėjusi
(didžioji jo dalis – licencijos, kompiuterinė technika, spausdintuvai, kopijavimo aparatai), todėl
Kalvarijos savivaldybės taryba 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu yra leidus netinkamą naudoti, be
likutinės vertės turtą nurašyti. Toks turtas tik 2012 m. rugsėjo mėn. buvo nurašytas. Netinkamo
naudoti turto pradinė vertė sudarė 162 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pokyčiai 2012 m.

Pavadinimas
Hidrotechnikos statiniai
Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos
Darbo mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis
inventorius
Iš viso:

Likutinė vertė Likutinė vertė
2012-12-31
2011-12-31
(tūkst. Lt)
(tūkst. Lt)
7 162
7 654
220
298
12
44
49
96
0
25
0
5
7 443

8 122

Pokytis
(tūkst. Lt)
-492
-78
-32
-47
-25
-5
-679

Pastaba. Visi lentelėje pateikti valstybės turto pokyčiai atsirado dėl nusidėvėjimo.
Kalvarijos savivaldybės 2012-12-31 valstybės turto ataskaitos duomenys atitinka savivaldybės
biudžetinių įstaigų ataskaitose esamas duomenų sumas.

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TURTAS
Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą sudaro nefinansinis ir finansinis turtas.
Kalvarijos savivaldybės nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto likutinė vertė per
metus padidėjo 3 886 tūkst. Lt. Ataskaita parengta vadovaujantis 18 subjektų pateiktomis turto
ataskaitomis.
Audito metu nustatyti likučių perkėlimo neatitikimai

Turto pavadinimas

Administraciniai pastatai
Švietimo ir mokslo įstaigų
pastatai
Kiti pastatai
Kiti statiniai
Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Programinė įranga ir licencijos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis
inventorius
Nefinansinio turto iš viso:
Pinigai banko sąskaitose
Prekybos skolos
Įsipareigojimai:
Prekybos skolos
Mokesčiai
Soc draudimas
Kiti finansinio turto
įsipareigojimai

Pateikta
ataskaitoje
už 2011
metus
(tūkst. Lt)
2 003

Atkelti
likučiai į Skirtumas
(tūkst. Lt)
2012 m.
ataskaitą
(tūkst. Lt)
1 598
+405

13 364

13 790

-426

490
116
45
284
417
426
655
99
269

402
183
0
307
419
499
615
98
286

+88
-67
+45
-23
-2
-73
+40
+1
-17

18 168
336
88

18 198
334
57

1 513
26
27
7 92

552
0
16
1 936

Pastabos

-30
+2
+31 Gautinos sumos
Mokėtinos sumos
+961
+26
+11
-1 144

Įstaigos paaiškinimų dėl susidariusių turto likučių perkėlimo skirtumų nepateikė.
Galima prielaida, kad pastatų likutinės vertės likučiai skiriasi dėl supainiotų eilučių, kadangi
bendra pastatų vertės suma atitinka.
Kito turto likučių neatitikimai pastebėti šių subjektų ataskaitose:
1. Sangrūdos vidurinės mokyklos 2011 m. savivaldybės turto ataskaitoje atsargų likučio
nebuvo rodyta. 2012 m. metų ataskaitoje „Likutis praėjusių metų pabaigai“ atsargų likutyje rodyta
7 tūkst. Lt. 2011-12-31 „Pinigai banko sąskaitoje“ buvo rodyta 6 tūkst. Lt. 2012 m. turto
ataskaitoje „Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje“ likučio nėra.
2. Nemunaičių pagrindinės mokyklos savivaldybės turto ataskaitoje 2011-12-31 atsargų
likučio nebuvo rodyta. 2012 m. turto ataskaitoje „Likutis praėjusių metų pabaigai“ rodyta 10 tūkst.
Lt. „Baldai ir biuro įranga“ 2011-12-31 turto likučio nebuvo rodyta, o 2012 m. ataskaitoje
„Prėjusių ataskaitinių metų pabaigai“ atsirado 6 tūkst. Lt likutis. „Kitas ilgalaikis materialusis
turtas“ 2011-12-31 likučio nebuvo, 2012 m. turto ataskaitoje „Praėjusių ataskaitinių metų pabaigai“

likutis 9,8 tūkst. Lt. Eilutėje „Kitos mašinos ir įrenginiai“ 2011-12-31 turto likutis buvo 28 tūkst.
Lt. 2012 m ataskaitoje „Turto vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigai“ – 7 tūkst. Lt.
„Pinigai banko sąskaitose“ 2011 m. ataskaitoje rodyta 2 tūkst. Lt, o 2012 m. ataskaitoje šio likučio
nėra. Bendra neatitinkanti suma 4 tūkst. Lt,
3. Kalvarijos gimnazijos turto ataskaitos skyriuje „Įsipareigojimai“ į 2012 m ataskaitą
nepertkelta „Prekybos skolos“ 29 tūkst. Lt.
Be likučių perkėlimo netikslumų pastebėti neatitikimai 2012 metų ataskaitose (turto vertė
praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigai) turto likučių sumas palyginus su Finansų būklės
ataskaitos duomenimis:
1. Kalvarijos gimnazijos finansinės būklės ataskaitoje turto likutis parodytas 38 tūkst. Lt
daugiau negu turto ataskaitos likučių suma.
2. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ finansinės būklės ataskaitoje turto rodyta 15
tūkst. Lt daugiau negu turto ataskaitos likučių suma.
3. Kalvarijos meno mokyklos finansinės būklės ataskaitoje turto parodyta 19 tūkst. Lt
mažiau negu turto ataskaitos likučių suma.
4. Kalvarijos kultūros centras finansinės būklės ataskaitoje turto parodė 9 tūkst. Lt daugiau
negu turto ataskaitos likučių suma.
5. Kalvarijos viešoji biblioteka finansinės būklės ataskaitoje parodžiusi 13 tūkst. Lt didesnę
turto vertę negu turto ataskaitos likučių suma.
Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto pokyčių
2012 metų duomenys

Pavadinimas
Gyvenamieji pastatai (būstas)
Administraciniai pastatai
Pramoniniai pastatai
Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai
Gydymo įstaigų pastatai
Kultūros ir sporto įstaigų pastatai
Kiti pastatai
Tiltai, viadukai
Automobilių keliai
Vamzdynai, ryšių, elektros linijos
Kiti statiniai
Šilumos mašinos ir įrenginiai
Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai
Darbo mašinos ir įrenginiai
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Biologinis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialus turtas
Medžiagos, žaliavos ir ūkio inventorius
Pinigai bankų sąskaitose
Ilgalaikės paskolos

Likutinė vertė
2012-12-31
(tūkst. Lt)
902
2 787
586
13 592
1 947
962
392
12
12 156
4 334
140
49
0
209
273
190
688
8 479
703
21
308
204
172
762
3 579

Likutinė vertė
2011-12-31
(tūkst. Lt)
851
2 003
486
13 364
1 989
826
490
14
9 048
1 030
116
59
45
388
284
417
426
12 201
655
7
99
154
269
336
4 017

Pokytis
(tūkst. Lt)
+51
+784
+100
+228
-42
+136
-98
-2
+3 108
+3 304
+24
-10
-45
-179
-11
-227
+262
-3 722
+48
+14
+209
+50
-97
+426
-438

Vertybiniai popieriai

13 772

13 626

+146

Priežastys, lėmusios turto pokyčius:
1. Gyvenamųjų pastatų vertės padidėjimas dėl 3 pirktų butų.
2. Administracinių pastatų vertės padidėjimas dėl kaimo bendruomenėms perduotų pastatų
atliktos rekonstrukcijos ir renovacijos.
3. Kultūros ir sporto įstaigų pastatų vertės padidėjimas dėl vykdytų renovacijos projektų.
4. Švietimo įstaigų pastatų vertės padidėjimas dėl pastatų renovacijos.
5. Gydymo įstaigų, kitų pastatų, tiltų, viadukų vertės sumažėjimas dėl nusidėvėjimo.
6. Automobilių kelių vertės padidėjimas atlikus kelių gatvių atnaujinimo darbus.
7. Vamzdynų, ryšių, elektros linijų vertės padidėjimas pradėjus eksploatuoti vandens ir nuotekų
įrenginius, įgyvendinus projektus.
8. Darbo mašinų ir įrenginių bei transporto priemonių vertės sumažėjimas dėl nusidėvėjimo.
9. Baldų ir biuro įrangos vertės padidėjimas dėl gautų naujų baldų ir kitos biuro įrangos.
10. Nebaigtos statybos vertės ženklus sumažėjimas dėl perduotų eksloatuoti objektų.
11. Programinės įrangos ir jos licencijų vertės padidėjimas nupirkus 500 tūkst. Lt kainuojančią
buhalterinės apskaitos programą „Labbis“.
12. Pinigų banko sąskaitose likutis padidėjęs dėl didesnio vykdomų projektų skaičius susidarius
didesnei apyvartai.
13. Paskolų likutis 2012-12-31 sumažėjo dėl grąžintų bankui paskolų.
2012 m. nurašyta savivaldybės nuosavybės teise valdomo netinkamo naudoti be likutinės vertės
turto. Nurašyto turto pradinė vertė - 103 tūkst. Lt (pagrindinė dalis – kompiuterinė įranga).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2012-12-31 Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto vertės likučių duomenys neatitinka 2012-12-31 Finansinės būklės ataskaitos
duomenų:
1. Kalvarijos savivaldybės gimnazija Finansinės būklės ataskaitoje turto parodė 13 tūkst. Lt
daugiai negu turto ataskaitoje.
2. Kalvarijos savivaldybės vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ Finansinės būklės ataskaitoje
parodė 34 tūkst. Lt vertės daugiau nei turto ataskaitoje.
3. Kalvarijos meno mokykla Finansinės būklės ataskaitoje parodžiusi 23 tūkst. Lt turto vertės
daugiau nei turto ataskaitoje (supainioti stulpeliai ir eilurės)
4. Kalvarijos savivaldybės kultūros centras Finansinės būklės ataskaitoje turto rodo 22 tūkst.
Lt daugiau nei turto ataskaitoje.
5. Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka Finansinės būklės ataskaitoje parodė 27 tūkst. Lt
turto vertės mažiau negu turto ataskaitoje.
REKOMENDACIJOS
Vengiant savivaldybės turto ir valstybės turto valdomo patikėjimo teise ataskaitos duomenų
neatitikimo Kalvarijos savivaldybės administracijai , rekomenduojama:
1. Pareikalauti iš ataskaitas rengiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų atsakomybės, kad
praėjusio laikotarpio likučiai būtų teisingai atkelti į einamųjų metų ataskaitą, kad turto ataskaitos
duomenys sutaptų su Finansinės būklės ataskaitų duomenimis.
2. Kalvarijos savivaldybės administracijai pilnai išnaudoti valstybės skiriamus asignavimus,
ypač socialinio būsto įsigijimo lėšas.
3. Kalvarijos savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams, prieš rengiant turto
ataskaitas, gerai išaiškinti subjektų buhalterių pildomos duomenų lentelės „Įsipareigojimai“
reikalavimus.
4. Įtraukti į mokyklų turto nurašymo komisijas savivaldybės atstovą ir leisti mokykloms
vietoje nurašyti netinkamą naudoti turtą, nevežant jo atgal į savivaldybę.
Vyriausioji specialistė

Elena Pačkauskienė

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
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AUDITO IŠVADA
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO
IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2012 M. ATASKAITOS
2013 m. liepos 31 d.
Kalvarija
Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl turto
ataskaitų tikrumo kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir
Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatuose.
Audito metu įvertintas Kalvarijos savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės
turto bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
teisėtumas ir jo naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams. Taip pat surinkti įrodymai, kuriais
pagrįsta, jog kai kurios savivaldybės biudžetinės įstaigos nesilaikė finansinių rodiklių atvaizdavimo
teisingumo, nesivadovavo Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių
įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymo taisyklingumą bei teisingumą.
Apibendrinant atliktą auditą, galima teigti, kad reikšmingų klaidų ir neatitikimų
nenustatyta, nes didžioji dalis ataskaitų parengta laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų
ir reikalavimų šios srities dokumentams.

Vyriausioji specialistė

Elena Pačkauskienė

