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Audito metu mes vertinome Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2006
metų suvestinės finansinės atskaitomybės duomenis bei valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams (toliau ─ valstybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) 2006 metų
suvestinę finansinę atskaitomybę, planų ir programų sąmatų įvykdymo suvestines ataskaitas,
Valstybės kontrolės gautas 2007 m. balandžio 3 d., pateikė 2006-03-21 raštu Nr. 10-(3.34-15)-1542
„Dėl 2006 metų finansinės atskaitomybės pateikimo“.
Įstaigos vadovas yra atsakingas už suvestinės finansinės atskaitomybės parengimą ir
pateikimą, valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Mūsų pareiga,
remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie Ministerijos suvestinę finansinę atskaitomybę bei
valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą
turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl Ministerijos suvestinės
finansinės atskaitomybės duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, valstybės turto valdymo,
naudojimo, disponavimo juo teisėtumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme
Ministerijos apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, suvestinės 2006 metų finansinės atskaitomybės
ir kitų ataskaitų parengimo ir pateikimo, valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo
teisėtumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų
nuomonei pareikšti.
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Mes negalime patvirtinti, ar:
- Ministerijos patikėjimo teise valdomo ir sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms
perduoto naudoti pagal panaudos sutartis 94 888,2 tūkst. Lt ilgalaikio turto ir 18 435,9 tūkst. Lt
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) likučių duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Išlaidų sąmatų vykdymo 2007 m. sausio 1 d. balanso 3 eilutėje „Nematerialusis turtas“, 4 eilutėje
„Ilgalaikis materialusis turtas“, 51 eilutėje „Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas“ ir 52
eilutėje „Nematerialiojo turto amortizacija“ yra tikri ir teisingi (žr. ataskaitos 1.1. pastebėjimą);
- Išlaidų sąmatų vykdymo 2007 m. sausio 1 d. balanso 37 eilutėje „Atsiskaitymai su kitais
debitoriais ir kreditoriais“ 922,7 tūkst. Lt suma yra tikra ir teisinga (žr. ataskaitos 1.1. pastebėjimą).
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turėtų ankstesnėse pastraipose išdėstyti dalykai,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2006 metų suvestinė finansinė atskaitomybė
visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.
Ankstesnių auditų metu Ministerijai buvo nurodyti turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo trūkumai ir pateiktos rekomendacijos, kurios iki šio audito pabaigos nebuvo
įgyvendintos. Tai yra Ministerijoje patikėjimo teise valdomas ir sveikatos priežiūros viešosioms
įstaigoms naudoti pagal panaudos sutartis perduotas ilgalaikis turtas buvo nuomojamas, bet ne visos
sveikatos priežiūros viešosios įstaigos šio turto nuomos pajamas perveda į Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetą, kaip reikalaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimo
Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ 2.3 punkte (žr. ataskaitos 2.1.
pastebėjimą).
Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesnėje pastraipoje
išdėstytus dalykus, 2006 metais Ministerijai valdant, naudojant ir disponuojant valstybės lėšomis ir
turtu, juos naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams nenustatėme.
Valstybinio audito išvada pateikta kartu su valstybinio audito ataskaita.
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