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Molėtai
Molėtų rajono savivaldybės kontrolierė atliko Molėtų rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei
Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams per 2014 metus auditą.
Vadovybės atsakomybė
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS),
konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą bei už Savivaldybės biudžeto
asignavimų ir Savivaldybės turto administravimą, Savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą ir
Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą.
Savivaldybės konsoliduojamų subjektų vadovai yra atsakingi už žemesniojo lygio
ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą bei jiems perduotų Savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir
naudojimo teisėtumą bei efektyvią vidaus kontrolę.

Auditoriaus atsakomybė
Mano pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Molėtų rajono savivaldybės
2014 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei dėl Savivaldybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupėje.
Auditą atlikau pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus,
kuriuose nurodyta auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl
konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo
pateikimo bei dėl biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo. Audito metu surinkau įrodymus,
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konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimo ir pateikimo,
Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo vertinimus. Manau, kad surinkti audito įrodymai
suteikia pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.
Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mano nuomone, Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Savivaldybės kontroliuojamų subjektų grupės 2014 m.
gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2014 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų
srautus pagal Lietuvos Respublikos

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartus.
Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, biudžeto
lėšų ir turto naudojimo teisėtumo
Mano nuomone, Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. Savivaldybės biudžeto asignavimų
valdytojai ir jų finansuotų pavaldžių įstaigų vadovai visais reikšmingais atžvilgiais 2014 metais
Savivaldybės biudžeto lėšas ir turtą valdė, naudojo ir disponavo juo teisėtai ir naudojo įstatymų
nustatytiems tikslams.
Pabrėžtini dalykai
Atkreipiu dėmesį į pastebėjimus, kurie neturi įtakos nuomonei, tačiau yra svarbūs
stiprinant vidaus kontrolę:

Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje
informacija apie kelius yra pateikiama A.II.3 eilutės Infrastruktūra ir kiti statiniai ir A.II.3 eilutės
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai sumose, kur atitinkamose eilutėse keliai sudaro 21 963,4
tūkst. Lt ir 7 581,9 tūkst. Lt. Tačiau nustatyta, kad vietinės reikšmės kelių apskaita nėra teisinga ir
neatvaizduoja tikro ir teisingo vaizdo, nes:
1.Savivaldybėje ne visi vietinės reikšmės keliai inventorizuoti ir teisiškai
įregistruoti (atlikti kadastriniai matavimai ir jie įregistruoti nekilnojamojo turto registre).
2.Apskaitos duomenys (infrastruktūros statinių) neatitinka 2014-12-31 galiojusio vietinės
reikšmės kelių sąrašo, nurodyto 2010-03-31 sprendimu Nr. Bl-42 patvirtintoje Molėtų rajono
savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos
schemoje, pvz.:
2.1.Kelias Toliejai-Rudiliai yra kelių sąraše, tačiau nėra inventorizacijos aprašuose ir
apskaitos registruose;
2.2.Kelias Miežonys-Žalktynė yra kelių sąraše, tačiau nėra inventorizacijos aprašuose ir
apskaitos registruose;
2.3.Kelias Giedraičiai-Pašilė yra kelių sąraše, tačiau nėra inventorizacijos aprašuose ir
apskaitos registruose
3. 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. 2009-11-26 Molėtų rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. Bl-188 patvirtintais nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvais
numatyta, kad 60 metų normatyvas yra taikomas betoniniams, gelžbetoniniams, akmens
infrastruktūros statiniams. Vietinės reikšmės keliai Molėtų rajono savivaldybėje tokiems
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infrastruktūros ir kitų statinių likutinei vertei.
4. Atlikus esminio turto pagerinimo darbus iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšų,
nepadidinama atitinkamo vietinės reikšmės kelio įsigijimo savikaina. Esminio pagerinimo ar kapitalinio
remonto darbai yra vykdomi, tačiau kiekvieną kartą po jų į apskaitą yra įvedamas naujas turto vienetas
(nauju inventoriniu numeriu). 12 VSAFAS 23.10 punktas numato, kad esminio turto pagerinimo išlaidos
apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą.
Nustatyti neatitikimai neturėjo įtakos 2014 metų Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
duomenų teisingumui, tačiau manau, kad į juos turėtų būti atkreiptas dėmesys.
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