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 Audito metu mes vertinome viešosios įstaigos Pasvalio verslo informacijos centro 2007 

metų programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis bei Savivaldybės  lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2007 

metus. Direktorė yra atsakinga už programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimą ir pateikimą, 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie programų sąmatų įvykdymo 

ataskaitas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdymo, naudojimo, disponavimo 

juo teisėtumą. 

 Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad auditą 

planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl programų sąmatų įvykdymo 

ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 

valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais 

pagrindėme Centro apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, programų sąmatų įvykdymo ataskaitų 

parengimo ir pateikimo,  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumo vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą 

mūsų nuomonei pareikšti. 

Pastebėjimai 

 

 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. sausio 1 d. ataskaitose  visos išlaidos susijusios 

su projekto  „Anykščių ir Pasvalio rajonų paramos sistemos SVV įmonėms išvystymas bei palankios 

investicinės aplinkos kūrimas“ daliniu finansavimu bei išlaidos susijusios su Paslaugų verslui programa 

Pasvalio rajone parodytos 85 eilutėje „Kitos išlaidos“, nenurodant išlaidų ekonominės paskirties, tuo 



 2
nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių (toliau- Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių patvirtinimo“  (Žin., Nr. 2004, 96-3531; 2005, 78-2840), 791 punkto nuostatų. 

  Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turėtų ankstesnėje pastraipoje išdėstyti dalykai, 

Centro  2007 m. programų sąmatų įvykdymo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir 

pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų buhalterinę 

apskaitą. 

Verslo informacijos centras pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos 

sutartį Nr.45 naudojasi Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu - 

negyvenamosiomis patalpomis, kurių bendras plotas 128,73 kv. m., esančių Biržų g. 14B, Pasvalys, 

unikalus Nr.67/987-0049-01-0:0005 ir kurių pradinė vertė 154303 Lt, likutinė vertė 151073 Lt. 

Sutarties terminas 5 metai. Pagal Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties 4 punkto nuostatas, 

panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos 

apdraudžia visam sutarties  galiojimo laikui gaunamas negyvenamąsias patalpas panaudos davėjo 

naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų 

draudiminių įvykių. VšĮ Pasvalio verslo informacijos centras apdraudė administracines patalpas  

250 000 Lt atstatomąja verte  Centro naudai, tuo nesilaikė sutarties 4 punkto nuostatų. 

 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus poveikį, kurį turėtų 

ankstesnėje pastraipoje išdėstyti dalykai,  2007 metais Centre  valdant, naudojant ir disponuojant 

Savivaldybės lėšomis ir turtu, juos naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, neatitikčių Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams nenustatėme. 

 Finansinio audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita. 
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