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I. ĮŽANGA
Vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2014-11-14 įsakymu Nr. V10 patvirtintu Kontrolės ir audito tarnybos 2015 - 2017 metų veiklos planu auditą atliko Kontrolės ir
audito tarnybos patarėjas Laimutis Aliulis.
Audito subjektas - Alytaus miesto savivaldybė (toliau - Savivaldybė), juridinių asmenų
registro kodas - 188706935, įstaigos adresas - Rotušės a. 4, 62504, Alytus.
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už savivaldybės biudžeto
asignavimų ir kitų piniginių lėšų administravimą, savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą,
savivaldybės ūkinę - finansinę veiklą, savivaldybės turto administravimą ir įstatymų nustatyta tvarka
atsako už valstybės institucijų (įstaigų) skirtų savivaldybės administracijai valstybės biudžeto
asignavimų panaudojimą.
Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai yra atsakingi už savivaldybės biudžeto lėšų ir
jiems perduoto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų
nustatytiems tikslams.
Audituojamas laikotarpis - 2015 metai.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybei iki 2015-04-16 vadovavo meras Jurgis Krasnickas,
nuo 2015-04-16 - meras Vytautas Grigaravičius. Savivaldybės meras vadovauja Savivaldybės
tarybai ir yra savivaldybės vadovas. Savivaldybės administracijai iki 2015-04-16 vadovavo
direktorius Kęstutis Ąžuolas. Nuo 2015-04-16 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T-111 administracijos direktoriaus pareigas eiti pavesta Giedriui Šimui. Nuo 2015-06-01
Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-129 direktoriumi paskirtas Vytautas
Jastremskas.

Audituojamu

laikotarpiu

Buhalterinės

apskaitos

skyriui

vadovavo

Aldona

Sviderskienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pareigas ėjo Antanas Butkevičius,
Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pareigas ėjo Auksė Juonienė.
Audito tikslas - Alytaus miesto savivaldybės tarybai pateikti išvadas dėl Alytaus miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015
metų ataskaitos.
II. AUDITO ATLIKIMO TVARKA IR AUDITUOTOS SRITYS

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Audito metu buvo
vertinama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo administravimo
skyriaus parengta Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,
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naudojimo ir disponavimo juo ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis (toliau - Turto
ataskaita). 2015 metų Turto ataskaitą Kontrolės ir audito tarnybai Alytaus miesto savivaldybės
administracija pateikė 2016-05-18, raštas Nr. SD-4839 (6.17).
Į Turto ataskaitos duomenų suvestinę 2015 m. pateko 52 įstaigos (1 priedas). Palyginus su
2014 m. duomenimis, 2015 metais papildomai į Turto ataskaitą pateko Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato duomenys, kuris naudojasi Alytaus miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiu ilgalaikiu materialiu turtu.
Auditas atliktas, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Alytaus miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje nėra
reikšmingų iškraipymų, o turtas valdomas ir naudojamas teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir vidaus kontrolės apribojimų bei to
fakto, kad netikrinome visų ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių, bet atliktas Turto ataskaitos
vertinimas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti ir išvadai pateikti.
Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo 2015 metų ataskaitos audito procese naudojamas 1 % reikšmingumo lygis,
reikšmingumo suma 1942,65 tūkst. eurų nuo viso savivaldybės valdomo turto vertės. Šis
reikšmingumo lygis naudojamas vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos ar jų visuma parodo, kad
atitinkamos ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.
Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose atlikome
suplanuotas audito procedūras, kurių metu vertinome 2015 metų Turto ataskaitos duomenis bei lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. 2015 metų pabaigoje dalyvauta atskirose
savivaldybėse biudžetinėse įstaigose ir Alytaus miesto savivaldybės Investicinių projektų skyriaus,
Miesto ūkio skyriaus atliekamose turto inventorizavimo procedūrose.
Audito įrodymams gauti, naudotos šios audito procedūros: skaičiavimo, dokumentų
patikrinimo, analitinės, paklausimo (klausimų pateikimo ir gautų atsakymų vertinimo), patvirtinimo.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai nuomonei pareikšti.

III. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO
VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS UŽ 2015 METUS
VERTINIMO
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 16 str. nuostatomis, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
patikėjimo teise valdomo turto ataskaitą rengia ir pateikia savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
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Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-86 patvirtinto aprašą
„Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Šio aprašo 7 - 8 p.
nustatyta tvarka Turto ataskaita iki balandžio 22 d. pristatoma savivaldybės administracijos Turto
valdymo ir verslo skyriui. Už savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės įmonių, išteklių fondų
ir kitų juridinių asmenų turto ataskaitose nurodytų duomenų teisingumą atsako ataskaitą pasirašę
asmenys. Turto ataskaita teikiama tvirtinti savivaldybės tarybai iki liepos 15 dienos vadovaujantis
2015-11-19 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto
savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 206 p.
Turto ataskaitos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto dalyje savivaldybės
administracija pateikė praėjusių ataskaitinių metų pabaigos duomenis apie nefinansinio turto
balansinę 144094,9 tūkst. eurų vertę, 36301,6 tūkst. eurų finansinį turtą, 23942,0 tūkst. eurų
įsipareigojimus. Nefinansinis turtas 2015 m. pabaigoje sudarė 148694,3 tūkst. eurų, finansinis turtas
- 40074,6 tūkst. eurų įsipareigojimų balansinė vertė metų pabaigoje sudarė 23364,9 tūkst. eurų.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertė padidėjo 4599,4 tūkst. eurų,
padidėjimą nulėmė kultūros ir sporto įstaigų pastatų, kitų kelių vertės ir nebaigtos statybos vertės
padidėjimas. Finansinio turto vertės padidėjimą 3773,0 tūkst. eurų nulėmė piniginių lėšų banko
sąskaitose padidėjimas. Paskolos praėjusių metų pabaigoje sudarė 19544,5 tūkst. eurų, ataskaitinių
metų pabaigoje 19842,7 tūkst. eurų, t. y. padidėjo 298,2 tūkst. eurų.
Turto ataskaitos savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas praėjusių metų
pabaigoje sudarė 1091,7 tūkst. Lt, metų pabaigoje patikėjimo teise valdomo turto balansinė vertė
sudarė 1259,7 tūkst. Lt.
2015 metų Turto ataskaitai sudaryti 2015-03-26 Alytaus miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-86 patvirtintas formas finansinių ataskaitų pagrindu pildė 52 įstaigos, išteklių
fondai, savivaldybės viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės (1 priedas). Ataskaitos sudarymo
tvarka, duomenų šaltiniai nustatyti tarybos sprendimu patvirtintame Alytaus miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir
teikimo tvarkos apraše.
Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo 2015 metų ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo,
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-86 patvirtintu aprašu „Dėl
Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatytą tvarką,
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ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės administracijos tvarkomais
duomenimis, iš kurių Turto ataskaita sudaryta.

IV. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO
TEISĖTUMO

Biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktorės 2015-11-26 įsakymu Nr. V-83 „Dėl
inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ sudaryta komisija atliko turto
metinę inventorizaciją pagal 2015-11-30 apskaitos duomenis. Atlikusi metinę turto inventorizaciją,
komisija nustatyto baldų trūkumo ir nustatytų netinkamumų nenurodė inventorizacijos komisijos
2016-01-12 pasirašytame „Ilgalaikio turto metinės inventorizacijos akte“. Apie surastus turto
trūkumus komisija neinformavo įstaigos vadovės. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03
nutarimu Nr. 719 patvirtintų „Inventorizavimo taisyklių“ 66 p. nurodyta, kad „inventorizacijos
komisija nustato aptiktų turto trūkumų, nuostolių ir gedimo, taip pat pertekliaus pobūdį ir
rekomenduoja panaikinti inventorizacijos duomenų skirtumus”.
Kadangi inventorizacijos duomenų skirtumai nebuvo panaikinti 2015 metais, įstaigos 2015
metų finansinėse ataskaitose parodyta ilgalaikio turto vertė buvo didesnė 200,70 eurų, negu įstaigoje
buvo ilgalaikio turto faktiškai 2015-12-31. T. y. neatitikimas dėl inventorizacijos metu nesurastų
baldų vertės.
Šis ilgalaikio turto vertės neatitikimas finansinėse įstaigos ataskaitose neviršija auditoriaus
nusistatyto klaidų ir neatitikimų reikšmingumo ir neturi reikšmingos įtakos nei įstaigos finansinėms
ataskaitoms, nei savivaldybės 2015 metų Turto ataskaitai.
Apie šią klaidą inventorizuojant ir apskaitant turtą informuoti audituoto subjekto atsakingi
darbuotojai ir vadovė, 2016 metais ši klaida ištaisyta.
2015-05-07 BĮ Alytaus kraštotyros muziejus sudarė „Ekspozicijos „1915 m. rugpjūčio 27oji Alytuje: vienos gatvės istorija“ įrengimo darbų sutartį. 2015-12-01 tiekėjas pateikė sąskaitą faktūrą ekspozicijos įrengimo darbams apmokėti 13500 Eurų sumai. Šias išlaidas įstaiga balanse
apskaitė kaip kitų paslaugų sąnaudas (sąskaita 8712001). Atliktų ekspozicijos įrengimo darbų
rezultate buvo sukurta ekspozicija, kuri atitinka ilgalaikio turto požymius ir, vadovaujantis 12
VSAFAS nuostatomis, turi būti priskirta ilgalaikiam turtui.
2012-07-16 BĮ Alytaus kraštotyros muziejus sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr.J18-28,
kurios dalykas: Ekspozicijos Alytaus kraštotyros muziejaus filiale Jiezno g. 2 sprendimo sukūrimo
ir įgyvendinimo paslaugos. Tiekėjas atliktus darbus perdavė 2013-04-16 Atliktų statybos -
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montavimo darbų priėmimo aktu ir 2013-06-03 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktu Nr. 4238.
Bendra vertė - 89985 Eurai. Šią sumą įstaiga balanse apskaitė kaip kitų paslaugų sąnaudas (sąskaita
8712001). Atliktų ekspozicijos įrengimo darbų rezultate buvo sukurta ekspozicija, kuri atitinka
ilgalaikio turto požymius ir, vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, turi būti priskirta ilgalaikiam
turtui.
Dėl šių klaidų įstaigos 2015 metų finansinėse ataskaitose parodyta ilgalaikio turto vertė buvo
mažesnė 89985 + 13500 = 103485 eurų (minus šio turto amortizacija), negu įstaigoje buvo
ilgalaikio turto faktiškai 2015-12-31.
Šis ilgalaikio turto vertės neatitikimas finansinėse įstaigos ataskaitose viršija auditoriaus
nusistatytą įstaigos klaidų ir neatitikimų reikšmingumą ir turi reikšmingos įtakos įstaigos 2015 metų
finansinėms ataskaitoms, tačiau ši klaida neviršija auditoriaus nusistatyto savivaldybės 2015 metų
Turto ataskaitos audito klaidų ir neatitikimų reikšmingumo ir neturi reikšmingos įtakos
savivaldybės 2015 metų Turto ataskaitai. Tačiau klaidos yra reikšmingos biudžetinei įstaigai
Alytaus kraštotyros muziejus, kadangi viršija 1 % reikšmingumą nuo įstaigos viso ilgalaikio turto
vertės (1360919,5 eurų).
Alytaus miesto savivaldybės administracija 2013-04-24 sudarė Statybos rangos darbų sutartį
Nr. SR-441 Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstravimo ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo
darbams. Darbai atlikti 2014 metais (statybos darbų užbaigimo aktas 2014-07-18). Savivaldybės
administracija 2014-10-08 pažyma apie atliktus darbus perdavė Alytaus kraštotyros muziejaus
rekonstravimo darbus vienu įrašu už 740236 Eurų. Įstaiga savo apskaitoje visa šia suma padidino
pastato, esančio Savanorių g. 6, vertę (Ilgalaikio turto atskaitos kortelė Nr.37).

Perduodant

ilgalaikio turto rekonstrukcijos darbus nebuvo atskirai išskirtas ilgalaikis turtas, turintis trumpesnes,
negu statiniams taikoma nusidėvėjimo normas. Tai: 400 kg. keltuvas (vertė 19975 Eurai), LCD
lauko monitorius (10102 Eurai), fontano įranga (11411 Eurų), komutacinė spinta su elektronine
valdymo įranga (vertė su montavimo darbais 3524 Eurai). Vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis,
tuo atveju, jeigu turto sudedamosios dalies naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo šio
turto naudingo tarnavimo laiko, tokia sudedamoji dalis apskaitoje turi būti registruojama kaip
atskiras turto vienetas.
Dėl šios klaidos BĮ Alytaus kraštotyros muziejaus 2015 metų finansinėse ataskaitose
ilgalaikio turto nusidėvėjimas parodytas 6439 eurų mažesnis, negu turėtų būti. Šis neatitikimas
finansinėse įstaigos ataskaitose neviršija auditoriaus nusistatyto klaidų ir neatitikimų reikšmingumo
ir neturi reikšmingos įtakos nei įstaigos finansinėms ataskaitoms, nei savivaldybės 2015 metų Turto
ataskaitai.
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Apie šią klaidą apskaitant ilgalaikį turtą informuoti Alytaus miesto savivaldybės
administracijos ir audituoto subjekto atsakingi darbuotojai ir vadovė.
Alytaus miesto savivaldybės administracija įvažiavimų į gyvenamuosius namus ir kitus
objektus įrengimo darbus suplanuodavo ir apmokėdavo iš asignavimų išlaidoms (2.2.1.1.1.12
miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis), juos apskaitydavo kaip sąnaudas ir kaip ilgalaikio turto
neregistruodavo. Savivaldybės turto apskaitoje neįregistruoti 264 įvažiavimo keliai į gyvenamus
namus ir kitus objektus 1312 tūkst. eurų sumai.
Šių įvažiavimų registravimo ilgalaikiu turtu procesas nebuvo reglamentuotas, o Alytaus
miesto savivaldybės taryba tik 2015-11-19 sprendimu Nr. T-344 patvirtino įvažiavimų sąrašą, todėl
iki 2015 metų turto inventorizacijos ši problema nebuvo iškilusi.
2016 metais Alytaus miesto savivaldybės administracija šią klaidą taiso: Buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja 2016-02-18 raštu Nr. VD - 333 kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktorių su pasiūlymais. Miesto ūkio skyriui nurodyta iki 2016-06-30 pateikti
dokumentus dėl įvažiavimų kelių, kurie patvirtinti Alytaus miesto tarybos 2015-11-19 sprendimu
Nr. T-344, įtraukimo į apskaitą. Ši apskaitos klaida neviršija auditoriaus nusistatyto savivaldybės
2015 metų Turto ataskaitos audito klaidų ir neatitikimų reikšmingumo ir neturi reikšmingos įtakos
savivaldybės 2015 metų Turto ataskaitai.
2015 metų Turto ataskaitos 2 eilutėje Biologinio turtas, turto balansinė vertė 2085 eurai.
Biologinio turto vertę sudaro 6 įsigytos sakuros (pasodintos Senamiesčio skvere prie Angelų sargų
bažnyčios).
2015-06-17 Alytaus miesto savivaldybės administracija iš VšĮ „Bonsai studija“ aktu Nr.
PPA-148-(3.9) neatlygintinai perėmė 20 sakurų už 4660 eurus. Sakuros pasodintos naujai
rekonstruotoje Žalioje gatvėje, ir remiantis 2015-10-03 materialinių vertybių nurašymo aktu Nr.
ANU-104-(23.167) apskaitytos sąnaudose. Pagal 16 VSAFAS 9 p. toks gautas turtas
kvalifikuotinas, kaip biologinis turtas ir turi būti apskaitomas vadovaujantis šio VSAFAS
nuostatomis.
Alytaus miesto savivaldybės administracija Statistikos departamentui teikdama želdynų
ataskaitą (ŽEL - 01), nurodo 7 parkus, 7 skverus, Sveikatos taką. Parkai ir skverai įrengti vykdant
atskirus investicinius projektus, jų sukūrimo išlaidos įtrauktos į statinių vertę, atskirais atvejais
želdinai įtraukti į sąnaudas. Tačiau pagal 16 VSAFAS nuostatas toks turtas priskirtinas prie
biologinio turto.
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Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių parkų, skverų, žaliųjų jungčių ir kitų
želdynų sąrašas patvirtintas 2001-06-06 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 209 „Dėl Alytaus
miesto parkų, skverų, žaliųjų jungčių ir kitų želdynų pavadinimų“. Alytaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtintas 21 parkų, skverų, žaliųjų jungčių ir kitų želdinių objektas. Pagal 16
VSAFAS nuostatas tokie objektai, esantys ne valstybinėje miško žemėje, priskirtini biologiniam
turtui.
V. IŠVADOS
1. Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo 2015 metų ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo,
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-86 patvirtintu aprašu „Dėl
Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatytą tvarką,
ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės administracijos tvarkomais
duomenimis, iš kurių Turto ataskaita sudaryta.
2. BĮ Alytaus kraštotyros muziejus 2015-12-01 sukurtas ekspozicijas „1915 m. rugpjūčio 27
- oji Alytuje: viena gatvės istorija“ ir „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas
per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ apskaitė sąnaudose, tačiau pagal 12
VSAFAS nuostatas turėjo priskirti ilgalaikiam turtui, nes sukurtas turtas atitinka ilgalaikio turto
požymius: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, naudojamas ilgiau kaip vienerius
metus ir jo pasigaminimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią turto vertę.
3. Alytaus miesto savivaldybės administracija pagal pažymą Nr. SD-6360 (6.14.) perdavus
muziejaus pastato Savanorių g. 6 rekonstravimo darbus už 740236 Eurų, atskirai neišskyrė, 400 kg.
keltuvo, LCD lauko monitoriaus, fontano įrangos, komutacinės spintos su elektronine valdymo
įranga, kurių nusidėvėjimo normatyvai trumpesni už taikomus pastatui. Vadovaujantis 12 VSAFAS
nuostatomis, tuo atveju, jeigu turto sudedamosios dalies naudingo tarnavimo laikas reikšmingai
skiriasi nuo šio turto naudingo tarnavimo laiko, tokia sudedamoji dalis apskaitoje registruojamas
kaip atskiras turto vienetas.
4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos turto apskaitoje neįregistruoti 264
įvažiavimo keliai į gyvenamus namus ir kitus objektus 1312 tūkst. eurų sumai.
5. Biologinio turto apskaita Alytaus miesto savivaldybės administracijoje tvarkoma ne
pagal turto vienetus ir yra netiksli, nerodo realios šio turto vertės ir nesudaro galimybės tinkamai
kontroliuoti šį turtą.
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VI. REKOMENDACIJOS
1. Biudžetinei įstaigai Alytaus kraštotyros muziejui 2016 metais ištaisyti nurodytas
ilgalaikio turto apskaitos klaidas, o sukūrus turtą, kai turtas atitinka ilgalaikio turto požymius:
skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir jo
pasigaminimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią turto vertę, jį apskaityti
vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis.
2. Alytaus miesto savivaldybės administracijai priimant statybos - rangos darbus, kai naujai
sukurtame ilgalaikiame turte yra daiktų turinčių reikšmingai skirtingą naudingo tarnavimo laiką,
siūloma vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis ir naujai sukurto turto, skirtingą nusidėvėjimą
turinčius daiktus, apskaitoje registruoti kaip atskirus turto vienetus.
3. Įvažiavimo kelius į gyvenamus namus ir kitus objektus rekomenduojama apskaityti kaip
ilgalaikį turtą, vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, o seniai įrengtų įvažiavimų kelių, kurių
vertės negalima nustatyti, apskaityti kaip atskirus vienetus 1 Euro verte.
4. Biologinio turto apskaitą rekomenduojama tvarkyti vadovaujantis 16 VSAFAS
reikalavimais. Siūloma Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 209 patvirtintus parkų,
skverų, žaliųjų jungčių ir kitų želdinių objektus (esančius ne valstybinėje miško žemėje) apskaityti
kaip biologinį turtą, nurodant turto vertę.

Kontrolės ir audito tarnybos patarėjas

Laimutis Aliulis
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1 priedas
Įstaigų, pagal kurių pateiktus duomenis pateikta Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 m. ataskaita, sąrašas
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
24.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Savivaldybės įstaigos pavadinimas
Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla
Alytaus Piliakalnio progimnazija
Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla
Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla
Alytaus Jotvingių gimnazija
Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla
Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla
Alytaus Dailės mokykla
Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Alytaus miesto teatras
Alytaus kraštotyros muziejus
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Alytaus nakvynės namai
Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Alytaus vaikų globos namai
Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondas
Alytaus miesto savivaldybės iždas
Kontrolės ir audito tarnyba
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Alytaus turizmo informacijos centras
Alytaus lopšelis – darželis „Šaltinėlis“
Alytaus lopšelis – darželis „Nykštukas“
Alytaus lopšelis – darželis
„Vyturėlis“
Alytaus lopšelis – darželis „Putinėlis“
Alytaus lopšelis – darželis „Boružėlė“
Alytaus lopšelis – darželis „Volungėlė“
Alytaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“
Alytaus lopšelis – darželis „Linelis“
Alytaus lopšelis – darželis „Obelėlė“
Alytaus lopšelis – darželis „Pasaka“
Alytaus lopšelis – darželis „Girinukas“
Alytaus lopšelis – darželis „Saulutė“
Alytaus lopšelis – darželis „Pušynėlis“
Alytaus senamiesčio pradinė mokykla
Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla
Alytaus „Vilties“ mokykla – darželis
Alytaus „Drevinuko“ mokykla – darželis
Alytaus muzikos mokykla
Alytaus Putinų gimnazija
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazija
VšĮ Alytaus parkai
SĮ Alytaus telekinas
VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras
VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centas
VšĮ Alytaus poliklinika
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

