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ĮŽANGA
Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį
(teisėtumo) auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Kristina Nikartienė ir kontrolieriaus pavaduotoja
Neringa Stasiūtė. Auditas atliktas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2017 metų veiklos planu1 ir Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu2.
Audito tikslas – įvertinti Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2016 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje pateiktų duomenų teisingumą, biudžeto įvykdymą, įskaitant lėšų
ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybės administracija), kodas – 188751834, adresas LT – 98112 Skuodas, Vilniaus g. 13.
Audituojamas laikotarpis – 2016 metai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu 3, Savivaldybės
biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu4, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinį (savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės
kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno
viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys) rengia
Savivaldybės administracija. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia ir teikia Finansų
ministerijai Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja dirbo
Nijolė Mackevičienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja dirbo Kristina Simaitienė,
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja dirbo Rasutė Kniuipienė. Savivaldybės
iždo apskaitą tvarkė Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Budrikienė. Savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigas ėjo Pranas Vaškys.
Asmuo, atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą –
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Gadeikienė.
Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą dėl Savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo ir Savivaldybės biudžeto vykdymo teisėtumo, suplanavome
ir atlikome audito procedūras atskiruose subjektuose, kurių duomenys patenka į Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, bei Savivaldybės administracijoje, kuri atsakinga už šio ataskaitų
rinkinio parengimą. Subjektų, kuriuose buvo atliktos audito procedūros, sąrašas pateikiamas 1
priede.
Audito ataskaitoje pateikiami tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai.
Nepriklausoma nuomonė dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
duomenų, dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenų ir Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje, teikiamoje Savivaldybės
tarybai.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais5 ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą,
2017 metų veiklos planas, patvirtintas kontrolieriaus 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. KA1-12 „Dėl Skuodo rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos plano patvirtinimo“.
2
Savivaldybės kontrolieriaus 2016 m. lapkričio 28 d. pavedimas Nr. KA1-13 „Dėl audito atlikimo“.
3
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596).
4
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046).
5
Valstybinio audito reikalavimai patvirtinti Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymu Nr. V-26 (su vėlesniais
pakeitimais).
1
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audito metu buvo vertinami Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkiniai. Savivaldybės (24 biudžetinių įstaigų ir 9 savivaldybės administracijos
filialų – seniūnijų, asignavimų valdytojų sąrašas pateiktas 2 priede) 2016 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį sudarė:
▪ Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma
Nr. 1- sav.);
▪ Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2sav.);
▪ Skolinių įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.) su
priedais;
▪ Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4);
▪ Aiškinamasis raštas prie Skuodo rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo
ataskaitų.
Savivaldybės (24 biudžetinių įstaigų, 4 viešųjų įstaigų, Savivaldybės iždo) 2016 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
▪ Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
▪ Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
▪ Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
▪ Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
▪ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su priedais.
Savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamų patikslintas planas 16004,7 tūkst. Eur,
faktiškai gauta pajamų 16107,2 tūkst. Eur., plano įvykdymas siekia 100,6 proc. Patikslintas 2016
metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas 101 proc., faktiškai 2016 m. į Savivaldybės
biudžetą gauta 15856,3 tūkst. Eur pajamų (be paskolų) arba 161,6 tūkst. Eur daugiau, nei planuota.
Savivaldybės 2016 m. asignavimų patikslintas planas buvo 16346,4 tūkst. eurų, faktiškai panaudota
asignavimų – 15733,7 tūkst. eurų arba 96,3 proc.
Savivaldybė 2016 metais vykdė šešias programas, Savivaldybės biudžeto asignavimai
paskirstyti 34 asignavimų valdytojams, iš kurių Savivaldybės administracijai skiriama apie 53 proc.
visų asignavimų.
Turto ir atitinkamai Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, 2016 m. pabaigoje buvo 50574,4 tūkst. Eur.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose
nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito apribojimų ir to fakto, kad netikrinome 100
proc. ūkinių operacijų ir įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai:
- 1 proc. visų kasinių išlaidų, t. y. 163,0 tūkst. Eur. Ši suma naudojama vertinant, ar
nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad biudžeto vykdymo ataskaitos, kuriose yra
nurodytos kasinės išlaidos, visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.
- 1 proc. turto pagal turto vertės likučius Savivaldybės konsoliduotoje finansinės
būklės ataskaitoje, t. y. 506,0 tūkst. Eur. Ši nustatyta suma naudojama vertinant, ar nustatytos
pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose yra nurodyti duomenys
apie turtą ir įsipareigojimus, finansavimo sumas bei grynąjį turtą, reikšmingais atžvilgiais yra
teisingos.
Taip pat yra vertinamas kokybinis kiekvienos klaidos reikšmingumas.
Audito metu buvo vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos
veiksnių analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, įvertintos vadovybės
numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti ir valdyti.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, nustatytos svarbiausios audito
sritys, kuriose atliktos audito procedūros. Audito procedūras atlikome šiose audito srityse: biudžeto
pajamų vykdymo, biudžeto išlaidų vykdymo, skolų ir skolinių įsipareigojimų, asignavimų
naudojimo išlaidoms ir ilgalaikio turto įsigijimui, turto apskaitos, inventorizacijos, valdymo ir kt.
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Audito metu buvo bendradarbiaujama su Valstybės kontrole. Valstybės kontrolė audito
planavimo etape pažymėjo, kad vertinant Savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį,
išlieka tos pačios reikšmingos sritys, kaip ir praėjusiais metais: ilgalaikio materialiojo turto
apskaitos sritis, apskaitant vietinės reikšmės kelius ir gatves; ilgalaikio finansinio turto apskaitos
sritis, apskaitant investicijas į kontroliuojamus subjektus; biologinio turto apskaitos sritis.
Vadovaujantis 600-tojo tarptautinio audito standarto6 nuostatomis, buvo atliktos audito procedūros
rizikingose srityse.
Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant patikrinimų, skaičiavimo,
analitines procedūras ir paklausimus.
Audito metu surinkome pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrindėme
biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus.

AUDITO REZULTATAI
1. SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ VERTINIMAS
Skyriuje pateikti duomenų, apie Savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas, išlaidas,
įsipareigojimus ir suteiktas garantijas bei paskolas, mokėtinas ir gautinas sumas, vertinimai.

1.1. Biudžeto vykdymo rodikliai ir bendrosios tendencijos
Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) patvirtino7 2016 metų
Savivaldybės biudžetą – 14870,8 tūkst. Eur pajamų, 202,9 tūkst. Eur skolinimosi pajamų
projektams finansuoti ir 15073,7 tūkst. Eur asignavimų bei 341,7 tūkst. Eur 2015 m. nepanaudotų
biudžeto lėšų ir tikslinės paskirties lėšų likutį.
Per 2016 m. Tarybos sprendimais8 biudžetas buvo tikslinamas 9 kartus. Patikslintas
2016 m. biudžeto pajamų planas – 15694,7 tūkst. Eur, skolinimosi pajamų – 310 tūkst. Eur,
asignavimų – 16346,4 tūkst. Eur, iš jų 357,6 tūkst. Eur planuota paskolų grąžinimui.
Išlaidų planas 341,7 tūkst. Eur didesnis, negu pajamų planas. Šį skirtumą sudaro 2015
m. nepanaudotos biudžeto lėšos:
▪ 250,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
Šios lėšos buvo panaudotos paskoloms grąžinti.
▪ 7,9 tūkst. Eur nepanaudota vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
▪ 39,4 tūkst. Eur savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšos.
▪ 38,9 tūkst. Eur nepanaudotos biudžetinių įstaigų lėšos už teikiamas paslaugas ir
patalpų nuomą.
▪ 5,3 tūkst. Eur nepanaudotas avansas pagal priemonę „Pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų kvartalų organizavimas“.
2016 metų Savivaldybės biudžetas sudarytas programiniu principu, asignavimai skirti
šešioms Tarybos patvirtintoms9 programoms10 vykdyti (1 paveikslas).
600-tasis tarptautinis audito standartas „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant
komponentų auditorių darbą).
7
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T9-24 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
2016 metų biudžeto patvirtinimo“.
8
Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2016-03-31 Nr. T9-44, 2016-04-28 Nr. T9-80, 2016-05-26 Nr. T9105, 2016-06-30 Nr. T9-126, 2016-08-23 Nr. T9-136, 2016-09-29 Nr. T9-160, 2016-10-27 Nr. T9-170, 2016-11-24 Nr.
T9-190, 2016-12-22 Nr. T9-203.
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1 pav. Biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur)
Kaip matome iš diagramos, daugiausiai biudžeto lėšų yra skiriama Ugdymo kokybės ir
mokymosi aplinkos užtikrinimo programai (Nr. 1) – 36,5 proc. viso Savivaldybės biudžeto,
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai (Nr. 4) – 17,9 proc., Socialinės
paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai (Nr. 2) – 17,1
proc.
Biudžetinių metų eigoje asignavimų, atitinkamai ir pajamų, planas, lyginant su
pirminiu, padidintas 1272,7 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką biudžeto pajamų ir asignavimų plano
tikslinimui turėjo metų eigoje skirtos specialios tikslinės dotacijos Valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti, numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, kitos dotacijos ir
lėšos iš kitų valdymo lygių, valstybės biudžeto asignavimai minimaliajai mėnesinei algai padidinti.
Papildomai skirti asignavimai pagal programas: Infrastruktūros ir investicijų plėtros
programai (Nr. 6) – 664,5 tūkst. Eur, Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos
aktyvinimo programai (Nr. 3) – 270,2 tūkst. Eur, Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų
vykdymo programai (Nr. 4) – 258,7 tūkst. Eur, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programai (Nr. 1) – 229,5 tūkst. Eur, Tvarios aplinkos apsaugos programai (Nr. 5) – 66,5 tūkst. Eur.
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai
(Nr. 2) asignavimų planas per biudžetinius metus buvo sumažintas 216,7 tūkst. Eur.
Pateikiame informaciją apie pagrindinių Savivaldybės biudžeto rodiklių vykdymą
2016 metais (1 lentelė):
1 lentelė
Savivaldybės biudžeto rodiklių įvykdymas
Savivaldybės 2016 metų biudžeto
rodikliai
1

Iš viso įplaukų, iš jų:
Paskolos (gautos)
Biudžeto pajamos
Biudžeto išlaidos
Biudžeto rezultatas (perteklius (+)
arba deficitas (-))

Planas metų
pradžioje,
tūkst. €
2

15073,7
202,9
14870,8
15073,7
-202,9

Patikslintas
planas,
tūkst. €
3

16004,7
310,0
15694,7
16346,4
-651,7

Įvykdyta per
2016 m.,
tūkst. €
4

16107,2
250,9
15856,3
15733,7
+122,6

Plano įvykdymas
Suma,
Įvykdyta
tūkst. €
%
5

+102,5
-59,1
+161,6
-612,7
x

6

100,6
80,9
101
96,3
x

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimas Nr. T9-23 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
10
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (Nr. 1), Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa (Nr. 2), Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių
veiklos aktyvinimo programa (Nr. 3), Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (Nr. 4),
Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programa (Nr. 5), Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa
(Nr. 6).
9
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Savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2016 m. ataskaitos (forma
Nr. 1-sav.) duomenimis, patikslintas 2016 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas 101
proc. (detaliau Ataskaitos 1.2 p.).
Biudžeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 96,3 proc., nepanaudota 612,7 tūkst. Eur
planuotų asignavimų Savivaldybės programoms vykdyti (detaliau Ataskaitos 1.3 p.).
2016 metų Savivaldybės biudžeto rezultatas – 122,6 tūkst. Eur perteklius, t. y. biudžeto
pajamos viršijo išlaidas.

1.2. Savivaldybės biudžeto pajamų užduoties įvykdymas
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos gautos iš
valstybės biudžeto, pajamos, gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo ir kitos
pajamos, kurių didžiausią dalį sudaro įstaigų įmokos už teikiamas paslaugas.
Patikslintas 2016 m. Savivaldybės biudžeto pajamų planas – 16004,7 tūkst. Eur. Kaip
matome iš 2 paveikslo duomenų, Savivaldybės biudžeto pajamos 2013 m. buvo ženkliai didesnės,
palyginus su praėjusiais metais, 2014 m. pajamos sumažėjo, o 2015 m. ženkliai padidėjo pajamų
planas.
2012–2014 m. biudžeto pajamų planas buvo įvykdomas, į biudžetą buvo surenkama
daugiau pajamų nei planuota, o 2015 m. į biudžetą buvo surinkta mažiau pajamų, nei buvo
planuota. 2016 m. biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas.
Lyginant su 2012 m., 2013 m. pajamos išaugo 5 proc. arba 720,5 tūkst. Eur. Lyginant
su 2013 m., 2014 m. pajamos sumažėjo 3,5 proc. arba 532,6 tūkst. Eur, lyginant 2015 m. su 2014
m., gauta 3,4 proc. arba 501 tūkst. Eur daugiau biudžeto pajamų, lyginant 2016 m. su 2015 m.,
gauta 880,4 tūkst. Eur daugiau biudžeto pajamų. (2 paveikslas).

17
16
15
14
13

2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 2016 metai

Patikslintas planas

14293,1

15114,1

14653,7

15860,5

16004,7

Įvykdyta

14537,9

15258,4

14725,8

15226,8

16107,2

2 pav. Biudžeto pajamų surinkimas 2012–2016 metais (tūkst. Eur)
Patikslintas 2016 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas įvykdytas 101 proc.,
faktiškai 2016 m. į Savivaldybės biudžetą gauta 15856,3 tūkst. Eur pajamų (be paskolų) arba 161,6
tūkst. Eur daugiau, nei planuota.
2016 m. įvykdytas pajamų iš mokesčių planas, į biudžetą gauta daugiau negu planuota
mokesčių pagal visas mokesčių rūšis, iš viso 204,9 tūkst. Eur. Lėšų iš turto realizavimo bei kitų
pajamų taip pat gauta daugiau, nei planuota (2 lentelė).
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2 lentelė
2016 m. biudžeto pajamų plano vykdymas
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

2016 m.
patikslintas
planas

1

2

3

1.
1.1
1.2
1.3
2.

Mokesčiai
Pajamų ir pelno mokesčiai
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos
Dotacijos
Kitos pajamos
Turto realizavimo pajamos
Gautos ilgalaikės paskolos
Iš viso pajamų

3.
4.
5.
6.

2016 m.
Pajamų
įvykdymas struktūra,
proc.

Rezultatas
Suma,
Įvykdymo
tūkst. Eur
proc.

4

5

6

7

7643,5
6804,0
379,0
460,5

7848,4
6972,6
464,6
411,2

48,7

+204,9
+168,6
+85,6
-49,3

102,7
102,5
122,6
89,3

379,7

364,1

2,3

-15,6

95,9

7335,2
320,3
16,0
310,0
16004,7

7254,1
368,8
20,9
250,9
16107,2

45,0
2,3
0,1
1,6
100,0

-81,1
+48,5
+4,9
-59,1
+102,5

98,9
115,1
130,6
80,9
100,6

Savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų (su gautomis ilgalaikėmis paskolomis)
planas buvo įvykdytas 102,5 proc.
Savivaldybės pajamų struktūroje didžiausią dalį 2016 m. sudarė mokesčiai (48,7 proc.)
ir dotacijos (45,0 proc.) Informacija pateikta 3 paveiksle.
7848,4

368,8

Kitos
pajamos

20,9

7254,1

250,9

Paskolos

364,1

Dotacijos

3 pav. Savivaldybės 2016 m. gautų biudžeto pajamų struktūra, tūkst. Eur
Nuo 2016 m. formuojant Savivaldybės biudžetą, įtraukiamos ir Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos. Ataskaitiniais metais jos sudarė 2,3 proc. visų biudžeto pajamų.
2017 m. pradžioje grąžintos per 2016 m. nepanaudotos finansavimo sumos – 79,8
tūkst. Eur:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui prie SADM11 79,3 tūkst. Eur, iš jų:
20,6 tūkst. Eur – lėšos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti,
45,1 tūkst. Eur – lėšos socialinei paramai mokiniams,
11,9 tūkst. Eur – lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti,
11

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

9
1,6 tūkst. Eur – lėšos, skirtos dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos
priemones ir gyventojų užimtumo priemones;
0,1 tūkst. Eur – lėšos, skirtos butų nuomai.
Švietimo ir mokslo ministerijai 0,2 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
Žemės ūkio ministerijai – 0,3 tūkst. Eur – lėšos valstybinės žemės ir kito valstybės
turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise.
2016 metų eigoje grąžintos finansavimo sumos:
2,6 tūkst. Eur – Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui prie SADM (lėšos,
skirtos butų nuomai);
0,9 tūkst. Eur – Švietimo ir mokslo ministerijai (lėšos, skirtos mokytojų skaičiaus
optimizavimui).
Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų (be paskolų) planas
įvykdytas 101 proc., t. y. gauta 161,6 tūkst. Eur pajamų daugiau, nei planuota.
2016 m. biudžeto pajamų (be dotacijų, paskolų ir Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšų) planas įvykdytas 103,2 proc., t. y. gauta 258,3 tūkst. Eur daugiau pajamų, nei
planuota.

1.3. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Patikslintas 2016 m. biudžeto asignavimų planas – 16346,4 tūkst. Eur., panaudota
asignavimų 15733,7 tūkst. Eur arba 96,3 proc. visų patvirtintų lėšų, nepanaudota 612,7 tūkst. Eur
planuotų asignavimų.

18
17
16
15
14
13
2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 2016 metai
Patikslintas planas

15684,6

17073,9

16601,4

16407,7

16346,4

Panaudota

14816,2

16380,7

15879,2

15338,5

15733,7

4 pav. Biudžeto išlaidų tendencijos 2012–2016 metais (tūkst. Eur)
Kaip matome iš 4 paveikslo duomenų, nuo 2013 metų Savivaldybės planuojami
asignavimai nuolat mažėjo, panaudoti asignavimai 2013–2015 m. taip pat mažėjo, o 2016 m.
nežymiai padidėjo (395,2 tūkst. Eur). Per visą laikotarpį planuojami asignavimai nebuvo panaudoti
100 proc. (4 paveikslas).
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3 lentelė
Savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ekonominę klasifikaciją
analizė
Finansavimo
šaltinio
kodas
1

1101
1102
1104
1109
1201
1301
1302

Išlaidų pavadinimas

2

Išlaidos darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui
Išlaidos prekių ir paslaugų
naudojimui
Turto išlaidos
Išlaidos socialinėms išmokoms
(pašalpoms)
Kitos išlaidos
Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos
Išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo
(paskolų grąžinimas)
Iš viso

Patikslintas
planas,
tūkst. Eur

Įvykdyta

Rezultatas
Suma,
tūkst. Eur

Proc.

Išlaidų
struktūra,
proc.

3

4

5

6

7

8810,2

8743,5

-66,7

99,2

55,6

3350,2

3118,9

-231,3

93,1

19,8

70,7
1345,5

60,9
1272,7

-9,8
-72,8

86,1
94,6

0,4
8,1

815,9
1596,3

760,4
1433,3

-55,5
-163,0

93,2
89,8

4,8
9,1

357,6

344,0

-13,6

96,2

2,2

16346,4

15733,7

-612,7

96,3

100,0

Didžiausią Savivaldybės 2016 m. biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 55,6 proc., kurios lyginant su 2015 m. padidėjo 4,1 proc.
Išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 19,8 proc., lyginant su 2015 m. padidėjo 1,5 proc.
Išlaidos socialinėms išmokoms 2016 m. sudarė 8,1 proc. visų išlaidų ir lyginant su 2015 m.
sumažėjo 20,7 proc. arba 332,6 tūkst. Eur.
Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintoms programoms vykdyti 2016
metais panaudota 96,3 proc. patvirtintų biudžeto asignavimų arba 612,7 tūkst. Eur mažiau nei buvo
planuota.
Savivaldybės lėšų likutis banko sąskaitose audituojamo laikotarpio pradžioje buvo
499,5 tūkst. Eur, laikotarpio pabaigoje – 873,0 tūkst. Eur, iš jų:
576,8 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
144,8 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos (1109).
6,6 tūkst. Eur – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą.
51,0 tūkst. Eur – įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą.
38,8 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.
28,8 tūkst. Eur – bendrosios dotacijos kompensacija.
1,9 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos ES projektams.
24,3 tūkst. Eur – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.

2. SAVIVALDYBĖS SKOLOS IR SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Savivaldybės biudžeto skolos ir skoliniai įsipareigojimai12 2016 m. gruodžio 31 d.
sudarė 3531,7 tūkst. Eur, lyginant su 2015 m. sumažėjo 194,4 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų, kurių
įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5,3
tūkst. Eur. Pradelsta mokėtina 5,3 tūkst. Eur suma UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui

Pagal Savivaldybės Skolinių įsipareigojimų (forma Nr. 3-sav.) bei Mokėtinų ir gautinų sumų (forma Nr. 4) 2016-1231 duomenis.
12

11
už buitinių atliekų priėmimą ir tvarkymą susidarė, nes pagal planą negauta 46,3 tūkst. Eur pajamų
už atliekų tvarkymą iš gyventojų. 2015 m. pradelstų įsiskolinimų Savivaldybė neturėjo.
Kreditinį įsiskolinimą metų gale sudarė:
- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų kreditinio įsiskolinimo likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 155,0 tūkst. Eur. Likutį sudarė priskaičiuotas darbo
užmokestis ir socialinis draudimas už gruodžio mėnesį, kuris 2017 metų sausio mėnesį buvo
likviduotas, taip pat apskaičiuota grąžintina13 darbo užmokesčio dalis (63,5 tūkst. Eur) valstybės
tarnautojams, kuri bus išmokama 2017–2020 metais;
- Prekių ir paslaugų naudojimo, socialinių išmokų ir kitų išlaidų kreditinis
įsiskolinimas 2016 metų pabaigoje buvo 305,4 tūkst. Eur.
- Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų
vykdymo kreditinis įsiskolinimas sudarė 3071,3 tūkst. Eur, iš jų: 123,4 tūkst. Eur – neapmokėtos
ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos, 2947,9 tūkst. Eur – išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo.
Savivaldybės biudžeto gautinos sumos metų pabaigoje sudarė 97,2 tūkst. Eur,
didžiausia suma – 82,2 tūkst. Eur yra gyventojų mokėtina suma už daugiabučių namų renovaciją,
kuriems mokėjimo terminas atidėtas penkeriems metams.
Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2016 m. pradžioje buvo 3041,0 tūkst. Eur, per
metus grąžinta 344,0 tūkst. Eur paskolų, pasiskolinta – 250,9 tūkst. Eur. Negrąžintų paskolų likutis
2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 2947,9 tūkst. Eur. Per metus skoliniai įsipareigojimai sumažėjo 3,1
proc. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 504,5 tūkst. Eur.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje14 pilnai atskleista informacija apie
Savivaldybės per 2016 m. grąžintas paskolas. Grąžintų paskolų suma – 344,0 tūkst. Eur.
Skolinių įsipareigojimų bei Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitose pateikiami
duomenys apie faktiškai paimtų ir negrąžintų paskolų likutį. Vadovaujantis Savivaldybių
skolinimosi taisyklėmis15, vertinant Savivaldybės skolinimosi limitus įskaitomi visi Savivaldybės
prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų, finansinės
nuomos (lizingo) sutartis bei kitus skolos dokumentus. Įvertinus visus Savivaldybės prisiimtus, bet
dar 2016 m. gruodžio 31 d. neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolų ir garantijų sutartis,
nustatyta, kad Savivaldybės skola sudaro 42 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos (limitas yra
70 proc.), garantiniai įsipareigojimai siekia 5,9 proc. (limitas – 10 proc.)
Savivaldybė skolindamasi neviršija Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybės
skolos ir metinio grynojo skolinimosi limitų.

Įvertinus 2016 metų pateiktus duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas,
išlaidas, įsipareigojimus ir suteiktas garantijas bei paskolas, mokėtinas ir gautinas sumas,
reikšmingų klaidų, turinčių įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio teisingumui, nenustatyta.

Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (2015 m.
birželio 30 d. Nr. XII-1927) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos
krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“.
14
Savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaita (forma Nr. 2-sav.).
15
Savivaldybių skolinimosi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.
345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.
13
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3. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO
JOMIS TEISĖTUMO VERTINIMAS
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą16, asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų
vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir
rezultatyvumą.

3.1. Asignavimai, skirti socialinei pašalpai mokėti
Per 2016 m. nepanaudota 282,8 tūkst. Eur asignavimų, skirtų socialinei pašalpai
mokėti, 2015 m. – 171,5 tūkst. Eur. Praėjusiais ir ataskaitiniais metais asignavimai Tarybos
sprendimais metų eigoje pagal poreikį paskirstyti asignavimų valdytojams.
Asignavimai paskirstyti vadovaujantis Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei
paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašu17 (toliau – Tvarkos aprašas).
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 18 4 str. 5 d.
nustatyta, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir
mokėti, atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Taryba, patvirtindama19 lėšų naudojimo tvarką,
atsižvelgdama į minėto įstatymo nuostatas, Tvarkos aprašo 3 dalyje nustatė, kad nepanaudotos lėšos
pirmiausia naudojamos kitai socialinei paramai finansuoti pagal išvardintas priemones. Tačiau
Tvarkos aprašo 4 dalyje nustatė, kad 3 dalyje nurodytoms priemonėms nepanaudotos Savivaldybės
biudžeto lėšos, skirtos piniginei socialinei paramai, skiriamos kitoms Savivaldybės reikmėms.
Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. liepos 14 d. audito ataskaitoje Nr. KADV3-5
(ataskaita skelbiama interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt) pateikta informacija, kad visos
socialinei pašalpai mokėti nepanaudotos lėšos (171,5 tūkst. Eur) 2015 m. Tarybos sprendimais
asignavimų valdytojams paskirstytos vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 dalimi, t. y. skirtos ne
socialinėms, o kitoms Savivaldybės reikmėms tenkinti. Tarybos sprendimais paskirstytos lėšos
asignavimų valdytojams įvairioms reikmėms tenkinti, prieš tai neatlikus lėšų kitai socialinei
paramai poreikio analizės, nors Tvarkos aprašo 4 dalis nustato, kad tik nepanaudotos kitai socialinei
paramai finansuoti lėšos pagal Tvarkos aprašo 3 dalį, gali būti skiriamos panaudoti kitoms
Savivaldybės reikmėms.
Pažymėtina, kad 2016 m. situacija nepasikeitė, nors Savivaldybės administracijai buvo
rekomenduota socialinei pašalpai nepanaudotas lėšas pirmiausia naudoti kitai socialinei paramai
finansuoti ir tik nustačius, kad nėra poreikio kitos socialinės paramos finansavimui, paskirstyti lėšas
asignavimų valdytojams kitoms reikmėms tenkinti.
2016 m. tik 9,4 tūkst. Eur (3,3 proc.) socialinei pašalpai nepanaudotų lėšų Tarybos
sprendimais buvo skirta kitai socialinei paramai finansuoti. Likusios lėšos (273,4 tūkst. Eur) skirtos
kitoms Savivaldybės reikmėms tenkinti, nenustačius, kad nėra poreikio kitos socialinės paramos
finansavimui.
Negalime patvirtinti, kad 273,4 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų, skirtų socialinei pašalpai
mokėti, Tarybos sprendimais buvo paskirstyta asignavimų valdytojams nepažeidžiant Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo20 bei Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei
socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo21 nuostatų.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596).
Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašas,
patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T9-83.
18
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003-07-23, Nr.
73-3352).
19
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. T9-83 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų
piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“.
20
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003-07-23, Nr.
73-3352).
21
Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašas,
patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T9-83.
16
17
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3.2. Nepanaudotų asignavimų grąžinimas į Savivaldybės biudžetą
Audito metu vertinta ar biudžetinės įstaigos iš Savivaldybės biudžeto gautus, bet
nepanaudotus asignavimus grąžina į Savivaldybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo22 32 str. ir Tvarkos aprašo23 29 p., kuriuo
nustatyta, kad metų pabaigoje asignavimų valdytojai disponuojamose sąskaitose esančias
savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas programoms finansuoti, perveda į Savivaldybės biudžeto
sąskaitą ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Nustatyta, kad biudžetinės įstaigos, nesilaikydamos
anksčiau minėtų teisės aktų, negrąžino į Savivaldybės biudžetą 2,7 tūkst. Eur asignavimų, nes be
išlaidas pateisinančių dokumentų iš anksto apmokėjo tiekėjams už paslaugas, kurios bus suteiktos
ateinančiais metais. Tokiu būdu neužtikrino Biudžeto sandaros įstatymo 5 str. 1 d. 1 ir 7 p.
įgyvendinimo.

3.3. Biudžetinių įstaigų pajamų pervedimas į Savivaldybės biudžetą
Biudžeto sandaros įstatymo 22 str. reglamentuoja, kad viena iš Savivaldybės biudžeto
pajamų rūšių yra biudžetinių įstaigų pajamos. Tvarkos aprašo24 13 p. apibrėžta, kad biudžetinės
įstaigos gautas pajamas kaupia atskiroje sąskaitoje ir perveda į Savivaldybės biudžeto sąskaitą du
kartus per mėnesį (5 ir 20 dienomis) arba kai yra poreikis teikti mokėjimo paraišką programos, kuri
finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų, išlaidoms apmokėti.
Patikrinus 17 biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administraciją, nustatyta, kad Skuodo
kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla 2016 metais nepervedė 3,8 tūkst. Eur pajamų įmokų į
Savivaldybės biudžetą.
Savivaldybės taryba yra patvirtinusi25 Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų
mokyklos teikiamų paslaugų įkainį – valgykloje pagaminto maisto antkainis (30 proc.). Mokykla
programos sąmatą rengė ir į biudžetą pervedė tik nustatytą antkainį, o ne visas gautas pajamas. Iš
likusių pajamų mokykla tiesiogiai apmokėdavo sąskaitas tiekėjams.
Audito metu nustatyti trūkumai nedaro reikšmingos įtakos Savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio teisingumui, išskyrus Ataskaitos 3 skyriuje išdėstytus pastebėjimus dėl
teisėto lėšų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.

4. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO
JUO TEISĖTUMO VERTINIMAS
Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymą , turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama efektyviai ir racionaliai.
26

4.1. Patalpų nuoma
Savivaldybės materialusis turtas išnuomojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596).
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T9-18 patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės
biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo tvarkos aprašas.
24
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T9-18 patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės
biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo tvarkos aprašas.
25
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T9-118 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 3 priedo
pakeitimo“.
26
Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 2006,
Nr. 87-3397).
22
23
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valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (toliau – Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas) ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Maitinimo paslaugas mokiniams teikianti įmonė neatlygintinai naudojasi Savivaldybės
turtu (virtuvės ir valgyklos patalpomis, inventoriumi, kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu) šioms
paslaugoms teikti. Tai neatitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 14 str. 1 dalies nuostatų, nes maitinimo paslaugas teikianti įmonė
(privatus juridinis asmuo) pagal įstatymą neturi teisės neatlygintinai naudotis Savivaldybės turtu.
Taip pat neatitinka Civilinio kodekso nuostatų, nes Civilinio kodekso 6.447 str. 1 d. nustato nuomos
sutarties sampratą, kad „pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti
nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas)
įsipareigoja mokėti nuomos mokestį“. Nuomos mokestis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į
Civilinio kodekso 6.487 str. nuostatas. Nuoma yra sandoris, kuris priskirtinas atlygintiniems
sandoriams.
Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. birželio 23 d. rašte Nr. KADV1-51 „Dėl turto ir
lėšų valdymo“ Savivaldybės administracija buvo informuota apie nustatytus įstatymų pažeidimus:
1) Pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo nuostatas, privačiam subjektui, teikiančiam mokinių maitinimo paslaugą, neteisėtais
būdais leidžiama naudotis švietimo įstaigų valdomu turtu;
2) Pažeidžiant Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas, neplanuojamos ir negaunamos
į Savivaldybės biudžetą pajamos už patalpų ir kito turto, reikalingo mokinių maisto ruošimo ir
maitinimo paslaugoms teikti, nuomą.
Savivaldybės administracijai buvo rekomenduota užtikrinti teisėtą turto, reikalingo
mokinių maitinimo paslaugai teikti bendrojo ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą
teikiančiai įmonei bei tai, kad į Savivaldybės biudžetą būtų gaunamos pajamos už turtą, perduotą
naudotis maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei.
Savivaldybės administracija 2016 m. liepos 1 d. rašte Nr. (4.1.18)-R2-1211 „Dėl turto
ir lėšų valdymo“ informavo Kontrolės ir audito tarnybą, kad rekomendacijas numatoma įgyvendinti
iki 2016 m. gruodžio 31 d.
2017 m. atliktas pakartotinis patikrinimas ir nustatyta, kad rekomendacijos nėra
įgyvendinamos. Nėra vykdomas Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas27, kuriuo
nustatytas negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis, nes nustatytas nuompinigių dydis realiai nėra
taikomas. Iki šiol galioja negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, kuriose nėra aptartas mokestis už
patalpų nuomą.
Maitinimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose teikianti uždaroji
akcinė bendrovė „Maistas LT“ ir toliau neatlygintinai naudojasi Savivaldybės turtu – mokyklų
patalpomis bei kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu, reikalingu maitinimo paslaugoms teikti.

4.2. Bendro naudojimo objektų valdymo ir priežiūros kontrolė
2016 m. atlikome auditą, kurio tikslas buvo – įvertinti, ar Savivaldybės administracija
užtikrina bendro naudojimo objektų rajone valdymo ir priežiūros kontrolę. Audito metu nustatyti
dalykai išdėstyti 2016 m. vasario 17 d. audito ataskaitoje Nr. KADV3-2. Su ataskaita galima
susipažinti interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt.
2017 m. pakartotinai atlikus audito procedūras šioje srityje, nustatyta, kad
Savivaldybės administracijos sudarytas veiksmų planas nėra įgyvendintas, todėl šiuo metu nėra
užtikrinama bendro naudojimo objektų rajone valdymo ir priežiūros kontrolė.
Įvertinus turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą Savivaldybėje,
nustatyta, kad dėl reikšmingų trūkumų ir neatitikimų nėra užtikrinamas teisėtas ir racionalus turto
naudojimas.
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T9-102 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-217 „Dėl patalpų nuomos“ 2 punkto pakeitimo“.
27

15

5. SAVIVALDYBĖS 2016
ATASKAITŲ VERTINIMAS

METŲ

KONSOLIDUOTŲJŲ

FINANSINIŲ

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą 2016 metų konsolidavimo
schemą28 Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupę sudaro 29 viešojo
sektoriaus subjektai.
Vertinimo metu nustatyta, kad visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2016 m.
konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis VSAKIS (viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinė sistema).
Į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – KFAR) yra įtrauktos
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu29 patvirtintų Savivaldybės kontroliuojamų
viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos už 2016 metus: 24 biudžetinių įstaigų, 4 viešųjų
įstaigų, Savivaldybės iždo (5 pav.).
Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupė

24 biudžetinės
įstaigos
(sąrašas pateiktas 3
priede)

4 viešosios įstaigos:
Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras
Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras
Ylakių globos namai

Savivaldybės iždas

5 pav. Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės sudėtis
Taip pat Savivaldybės KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei
priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas: UAB Skuodo autobusų stotis, UAB
Skuodo šiluma, UAB Skuodo vandenys, VšĮ Skuodo stomatologijos paslaugos, UAB Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo centras, VšĮ Skuodo informacijos centras.
Parengtą Savivaldybės 2016 metų KFAR tikrinome ir analizavome šiais aspektais:
viešojo sektoriaus subjektų paketų informacijos teisingumo, tarpusavio sandorių eliminavimo,
nesuderintų operacijų analizės, rankinių įrašų tikrinimo, konsoliduotų duomenų teisingumo.
Atlikus audito procedūras nustatėme, kad Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų
KFAR atskleista visa reikalinga informacija. Iš viso atlikti 209 koreguojantys įrašai, iš jų: 135 –
užregistruoti rankiniai duomenų koregavimo įrašai, 74 – užregistruoti, bet panaikinti (stornuoti).
Visiems 135 užregistruotiems rankiniams duomenų koregavimo įrašams yra pateiktos
pateisinančios pažymos. Pagal Finansų skyriaus pateiktas konsolidavimo kontrolės bei
konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų klaidų nenustatėme.
Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės 2016 KFAR teisingai pateikta informacija
apie finansinį turtą ir nuosavybės metodo įtaką.

5.1. Išankstiniai apmokėjimai
Audito metu vertinta, ar biudžetinių įstaigų ir Administracijos finansinės būklės
ataskaitose straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ pateikti duomenys yra pagrįsti tinkamais
dokumentais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kai kurios biudžetinės įstaigos nepanaudotų
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017-01-25 įsakymas Nr. 1K-36 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ (TAR, 2017-01-30, Nr. 1700.
29
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-09 įsakymas Nr. A1-721 „Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2016 metų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 2016
metų finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties patvirtinimo“.
28

16
asignavimų negrąžino į Savivaldybės biudžetą (žr. Ataskaitos 3 sk.), o atliko išankstinius mokėjimus
– asignavimus panaudojo dar nepatirtoms išlaidoms padengti. Patikrinus 22 biudžetinių įstaigų ir
Savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktą informaciją,
nustatyta, kad išankstiniams apmokėjimams, neturint pagrindžiančių dokumentų, išleista 2,7 tūkst.
Eur. biudžeto lėšų.

5.2. Biologinis turtas
Savivaldybės KFAR Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Biologinis turtas“ (B)
likutis 2016-12-31 yra 0 eurų. Negalime patvirtinti KFAR nurodyto biologinio turto likučio, kuris
yra 0 eurų, teisingumo, nes:
- Savivaldybės teritorijoje yra 7 parkai ir 18 skverų. Parkai ir skverai (žemės sklypai)
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, yra prižiūrimi Savivaldybės. Savivaldybės
administracijos apskaitoje biologinio turto grupėje nėra įregistruoti Savivaldybės teritorijoje esantys
parkai ir skverai.
- Savivaldybės administracijai įgyvendinant projektus, finansuojamus ES lėšomis,
mieste buvo pasodinti medžiai. Išlaidų suma augalams nėra išskiriama, visa įgyvendinamų projektų
vertė registruojama nebaigtos statybos sąskaitose, o vėliau perkeliama į infrastruktūros statinių
grupę.
Savivaldybės administracija ir kiti subjektai neturi nustatytos ne žemės ūkio paskirties
augalų ir gyvūnų priskyrimo biologinio turto vienetui tvarkos, kurioje būtų nurodyti aiškūs
biologinio turto pripažinimo ir registravimo apskaitoje kriterijai, reikšmingos sumos. T. y. nėra
konkrečiai apspręsta, kas bus laikoma biologinio turto vienetu (parkas, pavienis augalas ir pan.), kas
ir kokia tvarka nustatys ar turtas priskirtinas biologiniam turtui. Be to, Savivaldybė nėra patvirtinusi
biologinio turto vertinimo taisyklių (metodikos).
Dėl to, kad nėra apibrėžtų aiškių kriterijų, neįmanoma nustatyti, ar aukščiau
išvardintais atvejais ne žemės ūkio augalai turėjo būti registruojami apskaitoje biologinio turto
grupėje.
Skuodo rajono Savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas, parodo tikrą ir teisingą Skuodo rajono
savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2016
metų veiklos rezultatą, grynojo turto pokyčius pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, išskyrus Ataskaitos 5 skyriuje išdėstytus
pastebėjimus.

6. NUSTATYTŲ TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
Savivaldybės administracija ir tikrintos pavaldžios įstaigos dėl audito metu nustatytų
neatitikimų, pastebėjimų ir teiktų rekomendacijų buvo informuotos žodžiu bei raštu.
Malonu, kad visos įstaigos, kuriose buvo atliekamos audito procedūros, reaguodamos
į joms pateiktas rekomendacijas, informavo Kontrolės ir audito tarnybą apie nustatytų trūkumų
šalinimo bei rekomendacijų įgyvendinimo planus. Pagal šią audito ataskaitą naujai teikiamos
rekomendacijos išdėstytos septintoje ataskaitos dalyje.

7. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Įvertinę Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
teisingumą, nustatėme, kad rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų
reikalavimus ir atitinka duomenis, iš kurių jis sudarytas, išskyrus 3 Ataskaitos skyriuje išdėstytus
pastebėjimus.
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Įvertinę Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
teisingumą nustatėme, kad rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų
reikalavimus ir atitinka duomenis, iš kurių jis sudarytas, išskyrus 5 Ataskaitos skyriuje išdėstytus
pastebėjimus.
Įvertinę Savivaldybės lėšų ir turto valdymo teisėtumą, nustatėme, kad Savivaldybės
lėšos ir turtas 2016 metais buvo valdomi, naudojami, disponuojama jais teisėtai ir naudojami
įstatymų nustatytiems tikslams, išskyrus tai, kad:
▪
neteisėtai išnuomotos mokyklų patalpos bei kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas,
reikalingas maitinimo paslaugoms teikti (Ataskaitos 4.1 p.).
▪
negalime patvirtinti, kad 273,4 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų, skirtų socialinei
pašalpai mokėti, Tarybos sprendimais buvo paskirstyta asignavimų valdytojams teisėtai (Ataskaitos
3.1 p.).
Kontrolės ir audito tarnybos ankstesnio audito ataskaitoje30 pateikėme rekomendacijas
Savivaldybės administracijai: dėl socialinei pašalpai nepanaudotų lėšų skirstymo; dėl ne žemės ūkio
paskirties augalų ir gyvūnų priskyrimo biologinio turto vienetui tvarkos nustatymo. Taip pat
Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitoje31 Savivaldybės administracijai pateikėme rekomendacijas
dėl bendro naudojimo objektų rajone valdymo ir priežiūros kontrolės užtikrinimo, o rašte32 – dėl
mokyklų patalpų bei kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto, reikalingo maitinimo paslaugoms teikti,
nuomos.
Kadangi anksčiau nustatyti trūkumai nėra pašalinti ir teiktos rekomendacijos nėra
įgyvendintos, šioje ataskaitoje Savivaldybės administracijai pakartotinai teikiame rekomendacijas
dėl veiklos tobulinimo aukščiau išvardintose srityse.
Savivaldybės administracijai rekomenduojame:
1. Užtikrinti teisėtą turto, reikalingo mokinių maitinimo paslaugai teikti bendrojo
ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei (Ataskaitos 4.1 p.).
2. Užtikrinti, kad į Savivaldybės biudžetą būtų gaunamos pajamos už turtą, perduotą
naudotis maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei (Ataskaitos 4.1 p.).
3. Socialinei pašalpai nepanaudotas lėšas pirmiausia naudoti kitai socialinei paramai
finansuoti ir tik nustačius, kad nėra poreikio kitos socialinės paramos finansavimui, paskirstyti lėšas
asignavimų valdytojams kitoms reikmėms tenkinti (Ataskaitos 3.1 p.).
4. Nustatyti ne žemės ūkio paskirties augalų ir gyvūnų priskyrimo biologinio turto
vienetui tvarką, kurioje būtų nurodyti aiškūs biologinio turto pripažinimo ir registravimo apskaitoje
kriterijai, reikšmingos sumos (Ataskaitos 5.2 p.).

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. liepos 14 d. audito ataskaita Nr. KADV3-5 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės
2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“.
31
Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. vasario 17 d. ataskaita Nr. KADV3-2 „Dėl bendrojo naudojimo objektų
valdymo ir priežiūros kontrolės“.
32
Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. birželio 23 d. raštas Nr. KADV1-51 „Dėl turto ir lėšų valdymo“.
30
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Nr.
1

2

1.

Užtikrinti teisėtą turto, reikalingo mokinių
maitinimo paslaugai teikti bendrojo
ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo
paslaugą teikiančiai įmonei (Ataskaitos 4.1
p.).
Užtikrinti, kad į Savivaldybės biudžetą
būtų gaunamos pajamos už turtą, perduotą
naudotis maitinimo paslaugą teikiančiai
įmonei (Ataskaitos 4.1 p.).

2.

3.

4.

Veiksmas/ Priemonės/
Komentarai

Rekomendacija

Socialinei pašalpai nepanaudotas lėšas
pirmiausia naudoti kitai socialinei paramai
finansuoti ir tik nustačius, kad nėra
poreikio kitos socialinės paramos
finansavimui, paskirstyti lėšas asignavimų
valdytojams kitoms reikmėms tenkinti
(Ataskaitos 3.1 p.).
Nustatyti ne žemės ūkio paskirties augalų
ir gyvūnų priskyrimo biologinio turto
vienetui tvarką, kurioje būtų nurodyti
aiškūs biologinio turto pripažinimo ir
registravimo apskaitoje kriterijai,
reikšmingos sumos (Ataskaitos 5.2 p.).

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

3

4

Bus keičiamos negyvenamųjų
patalpų nuomos sutartys.

2017-12-31

Pakeitus negyvenamųjų patalpų
nuomos sutartis su maitinimo
paslauga teikiančia įmone, bus
užtikrintas pajamų į savivaldybės
biudžetą pravedimas.
Socialinei pašalpai nepanaudotų
lėšų paskirstymas bus suderintas
su Socialinės paramos skyriumi
(pagal poreikį) ir pirmiausia lėšos
bus naudojamos kitai socialinei
paramai finansuoti.

2017-12-31

Vadovaujantis viešojo sektoriaus
apskaitos 16-uoju standartu bus
paruošta ir patvirtinta tvarka.

Per mėnesį
po 16-o
VSAFAS
naujos
redakcijos
paskelbimo

2017-09-01

Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

Kristina Nikartienė

Kontrolieriaus pavaduotoja

Neringa Stasiūtė

Susipažino:
Savivaldybės administracijos direktoriaus

Kazys Viršilas

Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
vyriausioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją

Edita Gadeikienė

Savivaldybės administracijos Centralizuotos
buhalterijos skyriaus vedėja

Kristina Simaitienė
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Audito ataskaitos„ Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Subjektų, kuriuose atliktos audito procedūros, sąrašas ir atsakingi asmenys
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.

Subjektas
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų Simono Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras
Šačių pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Skuodo rajono kultūros centras
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Kūno kultūros ir sporto centras
R. Granausko viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Skuodo KVAP mokykla
Skuodo atviras jaunimo centras
Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

____________________________________________
Kristina Nikartienė
2017-07-14

Subjekto vadovas
K. Viršilas
O. Gerulskienė
A. Palšys
B. Bagočius
V. Jokšas
A. Stongvilas
G. Skarienė
V. Statkus
A. Šverienė
R. Razmienė
V. Valinskis
L. Drąsutienė
Ž. Rancienė
A. Raugienė
R. Kašinskienė
L. Rimkūnienė
J. Vencevičienė
A. Lenkis
J. Grušas
A. Ozolienė
T. Kubilius
R. Gembutas
M. Jazbutis
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Audito ataskaitos„ Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
2 priedas

Asignavimų valdytojų 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.
34.

Subjekto pavadinimas
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų S. Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras
Šačių pagrindinė mokykla
Notėnų pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Kūno kultūros ir sporto centras
R. Granausko viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Skuodo KVAP mokykla
Skuodo rajono kultūros centras
Skuodo atviras jaunimo centras
Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės administracija
Aleksandrijos seniūnija
Barstyčių seniūnija
Ylakių seniūnija
Lenkimų seniūnija
Mosėdžio seniūnija
Notėnų seniūnija
Skuodo seniūnija
Skuodo miesto seniūnija
Šačių seniūnija

____________________________________________
Kristina Nikartienė
2017-07-14
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Audito ataskaitos„ Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
3 priedas

Viešojo sektoriaus subjektų grupės biudžetinės įstaigos
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.

Pavadinimas
Skuodo rajono savivaldybės administracija (su seniūnijomis)
Skuodo vaikų lopšelis darželis
Ylakių vaikų lopšelis darželis
Mosėdžio vaikų lopšelis darželis
Skuodo rajono kultūros centras
Aleksandrijos pagrindinė mokykla
Lenkimų Simono Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras
Notėnų pagrindinė mokykla
Šačių pagrindinė mokykla
Bartuvos progimnazija
Barstyčių pagrindinė mokykla
Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Ylakių gimnazija
Mosėdžio gimnazija
Skuodo meno mokykla
Barstyčių vaikų globos namai
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Kūno kultūros ir sporto centras
Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka
Skuodo muziejus
Kontrolės ir audito tarnyba
Skuodo atviras jaunimo centras
Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

____________________________________________
Kristina Nikartienė
2017-07-14

