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ĮŽANGA
Vykdydama Vietos savivaldos įstatymo1 reikalavimą prižiūrėti, kaip vykdomas
Savivaldybės biudžetas, naudojami piniginiai ištekliai ir turtas bei teikti Savivaldybės tarybai išvadą
dėl pateiktų tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo, Molėtų rajono savivaldybės kontrolierė atliko Molėtų rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė 2014 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditą.
Auditas atliktas pagal Savivaldybės kontrolieriaus 2014 metų veiklos planą, vadovaujantis
kontrolieriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. pavedimu Nr. PV-3.
Audituojamas subjektas – Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybės administracija), identifikavimo kodas – 188712799, adresas – Vilniaus g. 44, LT33140 Molėtai.
Audituojamas laikotarpis – 2014 metai.
Audituojamu

laikotarpiu

Molėtų

rajono

savivaldybės

administracijai

vadovavo

administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, o nuo 2015-04-23 – Saulius Jauneika, Finansų
skyriaus vedėjos pareigas vykdė Genovaitė Kulbienė, administracijos Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja – Ramunė Vildžiūnienė. Savivaldybės iždo apskaitą vedė Finansų skyriaus
vyresnioji specialistė Džiugita Eismantienė, Savivaldybės privatizavimo fondo – Buhalterinės
apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Gutauskienė, Savivaldybės biudžetinių įstaigų –
atitinkamos biudžetinės įstaigos vyriausiasis buhalteris.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu2 Savivaldybės biudžeto
vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį rengia Savivaldybės administracija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu3 Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį
(Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės iždo, Privatizavimo fondo ir konsoliduojamų
viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai) rengia Savivaldybės administracija,
konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės
konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį
rengia ir toliau teikia Finansų ministerijai Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.
__________________________________________________________
1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. I-533.

2

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 2003 m. gruodžio 23 įstatymo Nr. IX-1946 27 straipsnio 3 punktas ir 35

straipsnio 3 punktas.
3

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. X-1212 23 ir 31 straipsniai.
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Audito tikslas – įvertinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto sudarymą ir jo
įvykdymą, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumą ir teisingumą, įvertinti
Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo
valstybės turto 2014 metų ataskaitos teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikiami tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai.
Nepriklausoma nuomonė dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitų
rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų, lėšų ir turto naudojimo teisėtumo
pareiškiama audito išvadose.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir
asignavimų naudojimą ir Valstybinio audito reikalavimus, audito metu buvo vertinamas 2014 metų
Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys bei Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaita pagal 2015 m. sausio 1 d. duomenis.
2014 metų Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
- Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 1sav.);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 2-sav.);
- Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2015 m. sausio 1 d.
ataskaita (forma Nr. 3-sav.);
- Pažyma dėl skolinių įsipareigojimų (forma Nr. 3-sav. priedas);
- Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė 2015 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 4sav.);
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 4-sav.):
- aiškinamasis raštas dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų.
2015 m. balandžio 17 d. vertinimui pateiktas Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų
rinkinys, kurį sudaro:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d.;
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- Savivaldybės iždo metinės finansinės ataskaitos 2014 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis
raštas.
2015 m. birželio 11 d. vertinimui pateiktas Savivaldybės Konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys, kurį sudaro:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
2015 m. birželio 30 d. vertinimui pateikta Savivaldybės savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita pagal 2014 m.
gruodžio 31 d. duomenis.
Savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų patikslintas planas – 50671,1 tūkst. Lt, faktiškai
gauta – 51406,0 tūkst. Lt, t.y. gauta 734,9 tūkst. Lt daugiau planuotų pajamų.
2014 metais buvo vykdomos 8 programos, kurių finansavimui panaudota 52979,1 tūkst. Lt
arba 94,4 proc. planuotų išlaidų. Programoms įgyvendinti Savivaldybės asignavimai paskirstyti 26
asignavimų valdytojams, iš kurių Savivaldybės administracijai skiriama 43,5 proc. visų asignavimų.
Konsoliduotųjų Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas iš 26 konsoliduojamų
biudžetinių įstaigų, 5 VŠĮ sveikatos įstaigų, Savivaldybės iždo ir privatizavimo fondo finansinių
ataskaitų rinkinių duomenų. Taip pat ataskaitų rinkinyje įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro
Savivaldybei priklausantis 4 uždarųjų akcinių bendrovių (jose Savivaldybei priklauso daugiai nei 50
proc. akcijų) turtas.
Savivaldybė valdo, naudoja ir disponuoja jai nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo
teise valdomą turtą, kurio likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. – 178174,61 tūkst. litų.
Auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinau visų
100 proc. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai:
- 1 proc. visų kasinių išlaidų (52979,1 tūkst. Lt), t.y. 529,79 tūkst. litų. Šis nustatytas
reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtinų klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos
pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir kitos biudžeto
vykdymo ataskaitos, kuriose yra nurodytos išlaidos, visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos;
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- 1 proc. turto pagal 2014 metų Savivaldybės konsoliduoto Finansinės būklės ataskaitos
turto vertės likučius (178174,61 tūkst. Lt), t.y. 1781,75 tūkst. litų. Ši nustatyta suma naudojama
vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos ar jų visuma parodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose
nurodyti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus bei finansavimo sumas visais reikšmingais
atžvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta tvarkos aprašų, taisyklių,
įsakymų ir kitų dokumentų priežiūra: ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių analitinės
audito procedūros.
Audito metu buvo vertinama Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo teisėtumas ir
jų naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams. Tam tikslui atliktos procedūros audito srityse:
- vertina pajamų apskaita Savivaldybės ižde, darbo užmokesčio mokėjimo, Privatizavimo
fondo, administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo, mokėtinų ir gautinų sumų,
Savivaldybės paskolų.
Investicinių projektų finansavimo dalinio audito procedūros: vertintas biudžeto
asignavimų ir skolintų lėšų skyrimas projektams finansuoti, šių lėšų naudojimas.
Atliktos svarbiausių sričių (biudžeto pajamų ir išlaidų bei iždo pajamų apskaitos,
asignavimų

darbo

užmokesčiui)

vidutinės

apimties

audito

procedūros

Savivaldybės

administracijoje, Finansų skyriuje, analitinės – visuose VSS (viešojo sektoriaus subjektuose).
Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės 2014 metais konsoliduotose finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, išanalizuota konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita
(detali) metinė, bendra konsoliduotų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita ir metinė
konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita, konsolidavimo įrašų registras.
AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymas
1.1. Biudžeto vykdymo rodikliai ir bendrosios tendencijos
Molėtų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.
B1-28 patvirtino 2014 metų Savivaldybės biudžetą – 53485,4 tūkst. Lt pajamų (patikslintas –
54663,5 tūkst. Lt) ir 54963,94 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai viršija pajamas 1478,54 tūkst. Lt).
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu4 patvirtintas Savivaldybės biudžeto deficitas neviršija
2014 metų planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio. Taip pat
__________________________________________________________
4

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990 m. liepos 30 d. įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
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buvo patvirtintas 2014 m. sausio 1 d. nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas 2014 m. sausio 1 d.
esantiems įsiskolinimams dengti bei tikslinės paskirties programoms finansuoti.
Savivaldybės tarybos sprendimais (2014-04-24 Nr. B1-60: 2014-07-24 Nr. B1-136: 201409-25 Nr. B1-142: 2014-10-30 Nr. B1-156: 2014-11-27 Nr. B1-191: 2014-12-18 Nr. B1-203),
patikslint

2014 metais Savivaldybės biudžeto pajamų plano ir asignavimų plano duomenys

teisingai atvaizduoti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. sausio 1 d.
ataskaitoje (forma Nr. 1-sav.).
Pagal Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. sausio 1 d.
ataskaitoje (forma Nr. 1-sav.) nurodytus duomenis 2014 metų Savivaldybės biudžetas įvykdytas:
- patikslintas 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planas – 50671,1 tūkst. Lt (be
paskolų), faktiškai gauta – 51406,0 tūkst. Lt, tai 734,9 tūkst. Lt arba 1,5 proc. daugiau nei planas.
Pagrindinių Savivaldybės 2014 metais biudžeto rodiklių vykdymas pateiktas lentelėje (1 lentelė)
1 lentelė
Savivaldybės 2014 m. biudžeto
rodikliai
Iš viso įplaukų, iš jų
Paskolos (gautos)
Biudžeto pajamos
Apyvartos lėšos
Biudžeto išlaidos ir išmokos
Biudžeto rezultatas (perteklius (+) arba
deficitas (-)

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt
54663,5
3992,4
50671,1
1478,5
56142,0
X

Įvykdyta per
2014 m.,
tūkst. Lt
53202,4
1796,4
51406,0
1478,5
52979,1
+223,3

Plano įvykdymas
tūkst. Lt
-1461,1
-2196,0
734,9
-3162,9
X

proc.
97,3
45,0
101,5
94,4
X

Biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas įvykdytas 94,4 proc., nepanaudota 3162,9
tūkst. Lt paskolų Savivaldybės programoms vykdyti. Metų pabaigoje išvestas rezultatas – biudžeto
perteklius 223,3 tūkst. Lt, kutris susidarė, kai pajamos viršijo išlaidas.
Duomenys apie Savivaldybės pajamų ir išlaidų dinamiką pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė

Metai

Biudžeto
pajamosįplaukos
(Planas
patikslintas)

Biudžeto
pajamosįplaukos
(Įvykdymas)

Pajamų plano
įvykdymas
tūkst. Lt ir
proc.

Biudžeto
išlaidos ir
išmokos
(patikslintas
planas)

Biudžeto
išlaidos ir
išmokos
(Įvykdymaskasinės)

Išlaidų plano
įvertinimas,
tūkst.. Lt ir
proc.

2011

54966,2

54490,0

54966,2

52897,6

2012

53723,9

52428,3

53723,9

50858,0

2013

51609,1

49677,0

51609,1

49943,5

2014

54663,5

53202,4

-476,2
99,13
-1295,6
97,6
-1932,1
96,26
-1461,1
97,3

56142,0

52989,1

-2068,6
96,2
-2865,9
94,7
-1665,6
96,8
-6162,9
94,4
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Jei per 2012-2013 metus Savivaldybės biudžeto pajamos (įplaukos) bei išlaidos (išmokos)
turėjo tendenciją ženkliai mažėti, tai 2014 metais Savivaldybės pajamos ir išlaidos padidėjo, t.y.
beveik pasiekė 2011 metų lygį.
Metų pabaigoje į Valstybės biudžetą grąžinta 80452,28 Lt nepanaudotų tikslinės paskirties
lėšų, nepanaudota ir Švietimo ir mokslo ministerijai grąžinta 1,9 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai grąžinta 15,4 tūkst. Lt lėšų, planuotų socialinėms
pašalpoms mirusiųjų artimiesiems išmokėti ir 0,9 tūkst. Lt kompensacijų skaičiavimui ir mokėjimui
skirtų lėšų. Nepanaudota ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai grąžinta 49,0 tūkst. Lt mokinių
socialinei paramai skirtų lėšų ir 2,5 tūkst. Lt socialinėms paslaugoms nepanaudotų lėšų. Kitoms
valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) nepanaudotos lėšos bendrai į ministerijų ir
kitų žinybų sąskaitas grąžinta 7,4 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, 11,5 tūkst. Lt – socialiniam
būstui nepanaudotų skirtų lėšų.
1.2. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas.
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos, gautos iš valstybės
biudžeto, pajamos, gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo ir kitos pajamos.
2014 metais Savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje, kaip ir ankstesniais metais,
didžiausią dalį visų gautų pajamų sudarė šios pajamų rūšys (proc.) – 1 diagrama:
Dotacijos – 54,9 proc.
Mokesčiai – 42,4 proc.
Kitos pajamos – 2,7 proc.
1 diagrama

2,70%
42,40%

54,90%

Dotacijos

Mokesčiai

Kitos pajamos

Šaltinis – Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015-01-01 ataskaita (forma Nr. 1-sav.).
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2014 metais pajamų planas įvykdytas 101,5 proc. ir gauta 734,9 tūkst. Lt viršplaninių pajamų.

Pateikiu duomenis apie 2014 metų Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimą ir planinių užduočių
įvykdymą pagal atskiras pajamų rūšis (3 lentelė):
3 lentelė
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

Mokesčiai:
Gyventojų pajamų
mokestis
1.2 Turto mokestis
1.2.1 Žemės mokestis
1.2.2 Nekilnojamojo turto
mokestis
1.3 Prekių ir paslaugų
1.3.1 Rinkliavos
2
Dotacijos
3
Kitos pajamos
3.1 Nuomos mokestis už
valstybinę žemę
3.2 Pajamos už prekes ir
paslaugas
4
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Visi mokesčiai,
dotacijos, pajamos ir
sandoriai
Apyvartos lėšos biudžeto
lėšų stygiui dengti
Skolinimosi pajamos
1
1.1

Patikslintas
2014 m.
planas,
tūkst. Lt
21120,3

Įvykdymas
2014 m.,
tūkst. Lt

Plano įvykdymas
Suma,
Įvykdymo,
tūkst. Lt
proc.

21788,9

678,6

103,2

20325,0
680,0
500 ,0

20652,0
975,6
770,6

327,0
295,6
270,6

101,6
143,5
154,2

165,0
105,3
59,3
28155,1
1365,7

195,0
161,3
112,2
28199,4
1404,0

30,0
56,0
52,9
44,3
38,3

118,2
153,2
189,2
100,2
102,8

239,0

316,0

77,0

132,2

977,7

993,4

15,7

101,6

40,0

13,7

-26,3

34,3

50671,1

51406,0

734,9

101,5

1478,5
3992,4

1478,5
1796,4

0
-2196,0

100
45,0

Reikšmingą įtaką 2014 metais Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo rezultatui turėjo
mokesčių planinių užduočių įvykdymas: gyventojų pajamų mokesčio (iš VMI) – 113,9 proc.; žemės
mokesčio – 154,2 proc.; prekių ir paslaugų mokesčio – 153,2 proc.; kitų pajamų mokesčio – 102,8
proc.
Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,5 proc.
(gauta 734,9 tūkst. Lt viršplaninių pajamų). Tačiau Savivaldybė 2014 metais nepanaudojo 2196,0
tūkst. Lt gautų paskolų, t.y. paskolų planą įvykdė tik 45 proc. Todėl biudžeto pajamų užduotis su
skolintomis lėšomis įvykdyta 97,3 proc. (negauta 146,1 tūkst. Lt planuotų pajamų). Palyginus su
2013 metais biudžeto pajamų gauta 4103,2 tūkst. litų daugiau.
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1.3. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto išlaidos
Savivaldybės biudžetas – programinis, 2014 metais vykdomos 8 programos. Savivaldybės
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2-sav.) duomenimis, 2014 metais
Savivaldybė numatytoms programoms vykdyti metų pradžioje patvirtino sąmatą – 56142,0 tūkst.
litų. Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata – 56141,8 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas 94,4
proc. (52979,1 tūkst. Lt). Nepanaudota 3162,9 tūkst. Lt planuotų asignavimų (žr. 4 lentelę).
Palyginimui – 2011 metais panaudota 96,2 proc. arba 2068,6 tūkst. Lt mažiau, 2012 metais – 94,7
proc. arba 2865,9 tūkst. Lt mažiau, 2013 metais – 96,8 proc. arba 1665,6 tūkst. Lt mažiau nei buvo
planuota.
Vertinant asignavimų panaudojimą pagal vykdomas funkcijas nustatyta, kad 2014 metais
planuotų biudžeto asignavimų panaudojimas yra mažesnis pagal visus dešimt valstybės funkcinės
klasifikacijos kodus (4 lentelė).
4 lentelė
Funkcinės
klasifikaci
jos kodas

Išlaidos pagal funkcinę
klasifikaciją

Patikslintas
2014 m. planas,
tūkst. Lt

Įvykdyta 2014
m., tūkst. Lt

tūkst. Lt

proc.

1

Bendrosios valstybės
paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso išmokų

6886,3

6712,5

-173,8

97,5

65,3
1041,8

60,7
1041,2

-4,6
-0,6

93,0
99,9

1895,0
2021,0
4836,5
859,1
6326,9
22935,1
9275,1
56142,0

1886,4
1978,1
3195,9
357,6
6102,1
22808,2
8836,4
52979,1

-8,6
-42,9
-1640,6
-501,5
-224,8
-126,9
-438,6
-3162,9

99,5
97,9
66,1
41,6
96,4
99,5
95,3
94,4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plano įvykdymas

Asignavimų plano pagal funkcijas nevykdymas reikšmingas „Būstas ir komunalinis ūkis“
funkcijoje, t.y. nepanaudota 1640,6 tūkst. Lt planuotų lėšų, kadangi Savivaldybė paskolų lėšų
įsisavino daug mažiau negu planavo ir „Sveikatos apsaugos“ funkcijoje (nepanaudota 501,5 tūkst.
Lt, t.y. 41,6 proc.). Dėl planuotų lėšų iš Europos Sąjungos paramos fondų neįsisavinimo liko
nepanaudota 2196,0 tūkst. Lt Savivaldybės lėšų dalies, numatytos iš paskolų investiciniams
projektams finansuoti.
Daugiausia planuotų asignavimų nepanaudojo Savivaldybės administracija ir Molėtų
gimnazija. Tai susiję su lėšų panaudojimu investicinių projektų vykdymui (nebuvo vykdomi
darbai). Investicinių projektų vykdymas perkeltas į 2015 metus.
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Daugiausiai 2014 metais biudžeto asignavimų pagal funkcinę klasifikaciją (žr. 4 lentelę)
panaudota švietimo, socialinės apsaugos, bendrų valstybės paslaugų, būsto ir komunalinio ūkio
funkcijoms vykdyti. Mažiausiai – gynybai ir sveikatos apsaugai.
2 schemoje pateikta biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją. Didžiausią
dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui (DU) ir Sodrai – 56,6 proc., prekėms ir paslaugoms – 18,6
proc., materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 11,7 proc. ir socialinės išmokos – 9,6
proc.
2 diagrama

1,70%
1,80%
9,60%

11,70%

56,60%

18,60%

DU ir Sodra
Prekės ir paslaugos
Turto įsigijimas
Socialinės išmokos
Paskolų grąžinimas
Palūkanos už paskolas ir kitas išlaidas

Išlaidų darbo užmokesčiui planas pagal VSS pateiktas Biudžeto išlaidų vykdymo 2015 m.
sausio 1 d. ataskaitas (forma Nr. 2-sav.) viršytas nebuvo.
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Apyvartos lėšų likutis 2014 m. sausio 1 d. buvo 1478,5 tūkst. Lt, kuris 2014 metų
biudžete bus paskirstytas 2014 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti ir tikslinės paskirties
programoms finansuoti:
- 977,8 tūkst. Lt – lėšos ilgalaikei paskolai grąžinti;
- 370,4 tūkst. Lt – įsiskolinimams 2014 m. sausio 1 d. dengti;
- 130,3 tūkst. Lt – tikslinės paskirties lėšų panaudojimui.
1.4. Molėtų rajono savivaldybės įsipareigojimai.
Vertinant Savivaldybės formą Nr. 3-sav. „Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei
paskolų statistinė 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita“, nustatyta: metų pabaigoje negrąžintų ilgalaikių
paskolų likutis buvo 7887,9 tūkst. Lt, iš jų 6264,7 tūkst. Lt projektams, finansuojamiems iš Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos. Metų eigoje pasiskolinta 1796,3 tūkst. Lt,
grąžinta 977,8 tūkst. Lt paskolų. Metų pabaigoje buvo negrąžintos 6 paskolos, skirtos
investiciniams projektams. Savivaldybės skolinimosi ir garantijų suteikimo limitai 2014 metais
nebuvo viršyti. Visos paskolos paimtos investiciniams projektams. Savivaldybės kontrolieriaus
išvados pateiktos.
Įvertinus Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų Statistinėje
2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 3-sav.) ir administracijos iždo apskaitos registrų
duomenų teisingumą neatitikimų nenustatyta.
Palyginus Savivaldybės ir bankų (kreditorių) pateiktus duomenis paskolos likučiai 2014
m. gruodžio 31 d. sutapo.
Pagal suvestinę Savivaldybės 2014 m. gruodžio 31 d. „Mokėtinų ir gautinų sumų“ formą
Nr. 4

Savivaldybės skolos ir skoliniai rodikliai sudarė 8107,1 tūkst. Lt, t.t. išlaidos dėl paskolų

grąžinimo – 7887,9 tūkst. Lt ( lyginant su 2013 m. gruodžio 31 d. padidėjo 820,5 tūkst. Lt).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės VSS paskolų, kurių praleistas terminas daugiau
kaip 10 dienų neturėjo. 2014 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų yra
165,4 tūkst. Lt; per ataskaitinius metus sumažėjo 292,4 tūkst. litų.
Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto išlaidų patikslintas planas – 56414,8
tūkst. Lt, įvykdymas – 52979,1 tūkst. Lt arba 94,4 proc. planuotų išlaidų.
Molėtų rajono savivaldybė grąžino Lietuvos Respublikos biudžetui 80,4 tūkst. Lt
nepanaudotų specialios tikslinės dotacijos asignavimų.
Savivaldybėje buvo vykdomos 8 programos, 41,1 proc. asignavimų skirta „Švietimo
paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai“ (P5), „Socialinių paslaugų ir piniginės
socialinės paramos teikimo programai“ (P7) – 18,0 proc., „Infrastruktūros objektų ir
gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai“ (P3) – 18,1 proc.
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2.Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio domenų
Audito metu įvertinus 2014 metų pateiktus duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas
ir išlaidas, reikšmingų klaidų, turinčių įtakos Savivaldybės konsoliduojamam biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniui, nenustatyta.
2.1. Dėl Savivaldybės biudžeto pajamų ataskaitų duomenų
Atlikusi Savivaldybės biudžeto pajamų audito procedūras reikšmingų klaidų nenustačiau.
2.2. Dėl Savivaldybės biudžeto išlaidų ataskaitų dokumentų
Biudžeto sandaros įstatyme numatyta, kad biudžeto asignavimai apskaitomi pagal
funkcinę ir ekonominę klasifikaciją bei lėšų šaltinius. Audito metu išanalizavus Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo 2015 m. sausio 1 d. ataskaitų duomenis pagal funkcinę klasifikaciją (forma Nr. 2sav.) ir kasines išlaidas nustatyta:
-patikslintas asignavimų planas yra 56141,8 tūkst. Litų. Tai sutampa su Tarybos
sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais dėl biudžeto asignavimų skyrimo bei
perskirstymo;
-gauti asignavimai sudaro 94,4 proc. asignavimų plano. Kasinės išlaidos pagal išlaidų
straipsnius sutampa su gautais asignavimais bei atsitinka ekonominę asignavimų paskirtį pagal
ekonominę klasifikaciją.
2.3. Dėl Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenų
Atlikusi Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų audito procedūras, reikšmingų klaidų
nenustačiau.
Įvertinus 2014 metais pateiktus duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas,
mokėtinas ir gautinas sumas, reikšmingų klaidų, turinčių įtakos Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniui nenustatyta.
3. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą5 savivaldybės rengia aukštesniojo lygio
metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, kurie apima Savivaldybės iždo, privatizavimo fondo ir
Savivaldybės biudžetinių įstaigų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Norėdama, kad

Savivaldybės 2014 metų konsoliduotame ataskaitų rinkinyje būtų pateikta teisinga ir tikra
informacija apie sąskaitų likučius, gautas pajamas, sąnaudas ir grynąjį perviršį ar deficitą, atlikau
___
_____________________________________________________
5

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais

pakeitimais).
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reikšmingų sričių audito procedūras Savivaldybės ižde, Privatizavimo fonde ir biudžetinėse
įstaigose.
Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2014 metų Savivaldybės veiklai, nebuvo.
2014 m. sausio 1 d. reorganizuota VŠĮ Molėtų šeimos sveikatos centras ir VŠĮ Molėtų
rajono pirminės sveikatos priežiūros centras sujungimo būdu įsteigiant VŠĮ Molėtų rajono pirminės
sveikatos priežiūros centrą.
Vertinimo metu nustatyta, kad visi viešojo sektoriaus subjektai (toliau VSS), nurodyti
2014 metais konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje (toliau VSAKIS) nustatytais terminais.
3.1. Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
Atlikusi Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio audito procedūras reikšmingų
klaidų nenustačiau.
3.2. Savivaldybės Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinyus
Atlikusi Savivaldybės privatizavimo fonso finansinių ataskaitų rinkinio audito procedūras
reikšmingų klaidų nenustačiau.
3.3. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai
Pagal Finansų ministro patvirtintą 2014 metų konsolidavimo schemą6, Molėtų rajono
savivaldybės subjektų grupę sudaro 33 VSS:
26 biudžetinės įstaigos;
5 sveikatos viešosios įstaigos;
2 administruojami išteklių fondai (iždas, privatizavimo fondas).
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius atsakingas už Molėtų rajono savivaldybės
VSS grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.
Konsolidavimas buvo vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir
eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Parengtą 2014
metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį tikrinau ir analizavau šiais aspektais:
ataskaitų loginius ryšius, pateiktas sumas, ar pateikta visa reikiama informacija, pateiktų duomenų
ženklus, duomenų išeliminavimą, turto paskirtis, finansavimo šaltinius.
Atlikusi Finansinių ataskaitų rinkinio (FAR) informacijos apie tarpusavio sandorių
eliminavimo, nederintų operacijų, rankinių įrašų peržiūrą nustačiau, kad atskleista visa VSAFAS
reikalaujama informacija.
__________________________________________________________
6

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-044.
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Pagal konsolidavimo metodikos 59 punktą kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas
konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo įrašo pažyma). Visiems koreguojantiems įrašams
yra pateiktos pateisiančios pažymos.
Pagal Finansų skyriaus pateiktas konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų ataskaitų
korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų klaidų nenustatyta.
Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma galima daryti išvadą, kad
Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas suderinus visus
sandorius. Rinkinys pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas. Kontrolės procedūros
veikia, VSAKIS užtikrina, kad tinkamai sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros.
4. Pastebėjimai dėl 2014 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos
Savivaldybės administracija parengė Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą (toliau – Turto ataskaita) pagal
2014 m. gruodžio 31 d. duomenis. Turto skyrius Savivaldybės kontrolieriui Turto ataskaitą pateikė
2015 m. liepos 1 d.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto balansinė vertė ataskaitinių
metų pradžioje sudarė 121282,9 tūkst. Lt, ataskaitinių metų pabaigoje – 129968,0 tūkst. Lt, iš jų
ilgalaikis materialusis turtas – 128252,69 tūkst. Lt; biologinis turtas – 10,8 tūkst. Lt; ilgalaikis
nematerialusis turtas – 583,6 tūkst. Lt; atsargos – 1121,0 tūkst. litų.
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės nefinansinio turto balansinė vertė
ataskaitinių metų pradžioje – 13943,2 tūkst. Lt, ataskaitinių metų pabaigoje – 13086,0 tūkst. litų.
Savivaldybė ataskaitinių metų pabaigoje turėjo 1534,0 tūkst. Lt pinigų bankų sąskaitose.
Pagal turto ataskaitos duomenis negrąžintų paskolų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudarė 7887,9 tūkst. litų. Nuosavybės vertybinių popierių vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 26644,6 tūkst. litų.
Savivaldybės įsipareigojimai balansine verte 2014 metų pabaigoje sudarė 9236,4 tūkst.
litų.
Įvertinusi VSS sudarytų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų duomenis nustatyta, kad visas turtas ir
įsipareigojimai įtraukti į Turto ataskaitą, pateikti duomenys teisingi.
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5. Savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais
5.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimas
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28
administracijos direktoriaus rezervui patvirtinta 40,0 tūkst. litų. Faktiškai gauta ir panaudota
nebuvo. Nepanaudotos lėšos 40,0 tūkst. Lt grąžintos į Savivaldybės biudžetą.
5.2. Savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimas
Audituotos lėšos, skirtos Molėtų rajono savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos pagal sudarytas finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos.
Audito tikslas – įvertinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo
teisėtumą, įvertinti, ar KPPP lėšos, skirtos Molėtų rajono savivaldybei, buvo panaudotos pagal
paskirtį bei pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2014 metų ataskaitos tikrumo ir teisėtumo bei
lėšų panaudojimo pagal paskirtį.
Pagal biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. sausio 1 d. ataskaitos duomenis
patikslintas asignavimų planas iš KPPP – 1671,3 tūkst. Lt, gauti asignavimai – 2366,6 tūkst. Lt,
kasinės išlaidos – 2335,9 tūkst. litų. 2014 metais darbų (paslaugų) faktiškai atlikta už 2335,9 tūkst.
Lt, iš jų 1514,6 tūkst. Lt išlaidoms (einamiesiems tikslams) ir 221,3 tūkst. Lt kapitalui formuoti.
Pastebėjimai dėl audito metu nustatytų dalykų, neturėjusių įtakos kontrolieriaus nuomonei,
Savivaldybės administracijai pateikti 2015 m. vasario 26 d.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 metais parengta Ataskaita pagal teisės
aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo visus atliktus darbus ir lėšų
panaudojimą.
5.3. Ilgalaikio materialiojo turto sritis
Valstybės kontrolė audito metu nustatė, kad vietinės reikšmės kelių apskaita nėra teisinga
ir neatvaizduoja tikro vaizdo, nes Savivaldybėje ne visi vietinės reikšmės keliai inventorizuoti ir
teisingai įregistruoti (atlikti kadastriniai matavimai ir jie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre).
Apskaitos duomenys (infrastruktūros statinių) neatitinka 2014 m . gruodžio 31 d. galiojusio vietinės
reikšmės kelių sąrašo, nurodyto 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. B12-42 patvirtintoje Molėtų
rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemoje.
Patikrinus vietinės reikšmės kelių nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo pavyzdžius
nustatyta, kad visiems infrastruktūros statiniams, kurie nėra mediniai ir metaliniai, į apskaitą
įtrauktiems po 2010 metų, taikytas 60 metų normatyvas. 2009 m. lapkričio 26 d. Molėtų rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-188 patvirtintais nusidėvėjimo normatyvais numatyta, kad
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60 metų normatyvas taikomas betoniniams, gelžbetoniniams, akmens infrastruktūros statiniams –
vietinės reikšmės keliai tokiems nepriskirtini. Nustatyti neatitinkamai turi įtakos 2014 m. gruodžio
31 d. infrastruktūros ir kitų statinių vertei.
Atlikus esminio turto pagerinimo darbus iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų
lėšų, nepadidinama vietinės reikšmės kelio įsigijimo savikaina – kiekvieną kartą po jų į apskaitą yra
įvedamas naujas turto vienetas (nauju inventoriniu numeriu). 12 VSAFAS 12.10 punktas numato,
kad esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainą.
Pastebėti trūkumai turto apskaitos srityje parodo darbo kokybines klaidas, kurios
neužtikrino turto valdymo ir naudojimo juo kontrolės.

REKOMENDACIJOS
Savivaldybės administracija bei atsakingi asmenys dėl audito metu nustatytų neatitikimų ir
teiktų rekomendacijų buvo informuoti žodžiu. Dalis nustatytų neatitikimų buvo ištaisyta audito
metu įgyvendinant pateiktas rekomendacijas.
Atsižvelgiant į ataskaitoje nustatytus dalykus, rekomenduojama:
1.Siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą vietinės reikšmės kelių buhalterinę apskaitą
Savivaldybėje, numatyti šių kelių techninės inventorizacijos ir teisinės registracijos ilgalaikę
perspektyvą.
2.Atsakingiems darbuotojams imtis priemonių, kad būtų apskaityti visi vietinės reikšmės
keliai ir gatvės, nurodyti patvirtintame vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąraše.
3.Patvirtinti nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus automobilių keliams ir kitiems
keliams, patikslinti naudingo tarnavimo laiką (12 VSAFAS 60 punktas).
4. Atlikus esminio turto pagerinimo darbus iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos
fondų lėšų, padidinti atitinkamo vietinės reikšmės kelio įsigijimo savikainą (12 VSAFAS 10
punktas).
Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

