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ĮŽANGA
Finansinis (teisėtumo) Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir valstybės, savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
auditas atliktas vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
kontrolieriaus 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl audito atlikimo“. Auditą atliko
savivaldybės kontrolierė Giedrė Sinkevičienė, kontrolieriaus pavaduotoja Gelma Dabašinskienė ir
vyriausioji specialistė Stanislava Vanda Daniškevičienė.
Audituojamas subjektas – Radviliškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė),
adresas – Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis; juridinio asmens kodas – 188726247.
Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatyme numatytus reikalavimus1, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius rengia savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų
rinkinį ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.2
Audituojamu laikotarpiu Radviliškio rajono savivaldybei vadovavo mero pavaduotojas
Kazimieras Augulis, pavaduojantis Savivaldybės merą, nuo 2012 m. kovo 29 d. – Savivaldybės
meras Darius Brazys. Savivaldybės administracijai iki 2012 m. sausio 25 d. vadovavo Savivaldybės
administracijos direktorius Eugenijus Pranevičius, nuo 2012 m. sausio 26 d. iki 2012 m. kovo 15 d.
– Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys, vykdantis administracijos direktoriaus
funkcijas, nuo 2012 m. kovo 16 d. iki 2012 m. balandžio 24 d. – Investicijų skyriaus vedėjas
Gintaras Pilypas, vykdantis administracijos direktoriaus funkcijas, nuo 2012 m. balandžio 25 d. –
Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. Savivaldybės administracijos
vyriausiojo buhalterio funkcijas vykdė Danutė Gaučytė, Finansų skyriaus vedėjo pareigas ėjo Rita
Chlebauskienė. Kitų subjektų, kuriuose buvo atliekamos savarankiškos audito procedūros, atsakingi
asmenys:
Eil.
Nr.
1.

Subjektas

Subjekto vadovas

Subjekto apskaitą tvarkantis asmuo

Radviliškio Gražinos pagrindinė
mokykla

Laisvūnas Vaičiūnas

Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centras3.
Vyr. buhalterė Laima Gudžiūnienė

1

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymo Nr. I-430 (Žin., 2004, Nr. 4-47) 27 straipsnio 3 punktas.
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) 23 straipsnis.
3
Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras tvarko įstaigos apskaitą pagal 2009 m. gruodžio 31 d.
pasirašytą Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. F3/2009/12/6.
2
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2.

Radviliškio r. Sidabravo
vidurinė mokykla

3.

Radviliškio r. savivaldybės
administracijos Socialinės
paramos skyrius

Zenonas Gedvilas
Iki 2012-03-15
Darius Brazys
Nuo 2012-03-16
Ivanna Žmėjauskienė

Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centras4.
Vyr. buhalterė Laima Gudžiūnienė
Iki 2012-05-04 Birutė Klimanskienė
Nuo 2012-05-14 Viktorija Tautkevičienė

Audituojamas laikotarpis – 2012 metai.
Audito tikslas – įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
duomenų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito
išvadoje.

4

Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras tvarko įstaigos apskaitą pagal 2009 m. gruodžio 31 d.
pasirašytą Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. F3/2009/12/23.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinama Radviliškio rajono savivaldybės (konsoliduotųjų) metinių
finansinių ataskaitų rinkiniai ir (konsoliduotųjų) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, 2012 m.
gruodžio 31 d. duomenimis:
 Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1-sav.);
 Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2-sav.);
 2012 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas;
 Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita
su priedais (Forma Nr. 3-sav.);
 Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė ataskaita (Forma Nr. 4-sav.);
 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4);
 Finansinės būklės ataskaita;
 Veiklos rezultatų ataskaita;
 Grynojo turto pokyčio ataskaita;
 Pinigų srautų ataskaita;
 2012 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
Savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir įplaukų patikslintas planas buvos 111 835,1
tūkst. Lt (iš jų 5 569,7 tūkst. Lt sudarė paskola). Faktiškai Savivaldybė gavo 107 948,2 tūkst. Lt
pajamų bei panaudojo 2 815,4 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžios likutį. Asignavimų
panaudojo 104 604,6 tūkst. Lt. Nepanaudotų lėšų likutis 2012 metų pabaigoje sudarė 6 159,0 tūkst.
Lt5. Savivaldybės biudžeto vykdymo rezultatą sudarė 5 76,8 tūkst. Lt biudžeto deficitas – skirtumas
tarp išlaidų (104 604,6 tūkst. Lt) ir pajamų (mokesčių, dotacijų) (104 027,8 tūkst. Lt). Savivaldybės
biudžeto asignavimai buvo patvirtinti 57 asignavimų valdytojams pagal 6 biudžeto programas6.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais7, siekiant gauti pakankamą
užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir jos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, o savivaldybės lėšos ir turtas valdomas,
naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir
vidaus kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių
įvykių ir sudarytų sandorių.

5

Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 1-sav. metinė) duomenys.
Radviliškio rajono savivaldybė tarybos 2012-02-23 sprendimas Nr. T-230 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2012
metų biudžeto ir privatizavimo fondo lėšų tvirtinimo“.
7
Valstybinio audito reikalavimai patvirtinti Valstybės kontrolieriaus 2004-01-20 įsakymu Nr. V-12 (su pakeitimais).
6
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Atlikdami auditą surinkome pakankamus ir tinkamus įrodymus, kuriais pagrindėme
savivaldybės biudžeto lėšų ir savivaldybės valdomo turto valdymo, naudojimo, disponavimu jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams vertinimus.
Audito planavimo etape įvertinę reikšmingo iškraipymo riziką, kontrolės aplinką ir kontrolės
priemones, pagrindines audito procedūras atlikome didžiausios rizikos srityse:
 mokinio krepšeliui skirtų lėšų panaudojimo (Pagal Valstybės kontrolės ir Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos bendradarbiavimo 2012 m. liepos 20 d. susitarimą Nr. BS-24);
 piniginės socialinės paramos skyrimo nepasiturintiems gyventojams (socialinių išmokų ir
kompensacijų teisėtumo), kaip savarankišką savivaldybės funkciją, įgyvendinamą pagal
bandomąjį projektą;
 ilgalaikio turto įsigijimo ir apskaitos srityje;
 savivaldybės pajamų audito srityje;
 savivaldybės vardu paimtų paskolų naudojimo ir apskaitos srityje.
Audito įrodymams gauti buvo atliktos skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitinės ir
kitos procedūros.
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ADITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1. Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
1.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Radviliškio rajono savivaldybės 2012 metų patikslintas biudžeto pajamų planas be skolintų
lėšų buvo 106 265,4 tūkst. Lt (iš jų 2 215,4 tūkst. Lt sudarė apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui
dengti), įvykdyta 104 027,8 tūkst. Lt arba 97,9 proc., negauta 2 237,6 tūkst. Lt pajamų. 2012 metais
savivaldybės biudžeto pajamų planas padidintas 2 103,9 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžetas
savivaldybės tarybos sprendimais buvo patikslintas 7 kartus, vienu Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu8 ir 363,4 tūkst. Lt sumažintas pajamų planas Savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus raštu9.
Savivaldybės tarybos 2012-10-11 sprendimu Nr. T-355 „Dėl dotacijos skyrimo“ buvo
padidintos biudžeto pajamos, nors Savivaldybės taryba šio sprendimo 1 punktu nusprendė: „Skirti
21,7 tūkst. Lt dotaciją Savivaldybės kontroliuojamajai uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio
vanduo“ vandentiekio ir nuotėkų tinklams nutiesti Putinų gatvėje Radviliškio mieste“.


Savivaldybės biudžeto pajamos tikslintos (administracijos direktoriaus įsakymu, Finansų skyriaus
raštu) nesivadovaujant Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies nuostata, pagal kurią
savivaldybės biudžeto tikslinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija ir kurios negali
perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.

Savivaldybės biudžeto 2012 m. pajamų plano įvykdymo analizė pagal atskirus mokesčius
ir kitus mokėjimus pateikiama 1 lentelėje.
1 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2012 m. pajamų plano įvykdymas
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt

Įvykdyta per
2012 m.,
tūkst. Lt

Plano vykdymas
Suma,
tūkst. Lt

Įvykdymo
proc.

1

2

3

4

5

6

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos

38 594,4
31 863,0
2 751,6
3 979,8
59 318,5
6 044,1

40 696,4
33 675,5
2 928,4
4 092,5
58 701,6
4 511,3

2 102,0
1 812,5
176,8
112,7
-616,9
-1 532,8

103,8
105,7
106,5
102,3
99,0
74,7

30,0

55,5

25,5

185,0

4.

8

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-05 įsakymas Nr. A-1183-(8.2) „Dėl biudžeto
lėšų padidinimo ir perskirstymo ketvirčiais“.
9
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus raštas „Dėl 2012 m. valstybės deleguotų funkcijų
sumažinimo“ (raštas be datos).
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Iš kitų savivaldybių gautos mokinio
krepšelio lėšos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir
sandoriai

5.
6.

63,0

63,0

-

-

104 050,0

104 027,8

-22,0

100,0

Analizuojant Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano įvykdymą pagal
atskiras pajamų rūšis, nustatyta, kad įvykdytos ir viršytos visos pajamų planinės užduotys, išskyrus
už prekes ir paslaugas negauta 1 668,0 tūkst. Lt. Aiškinamajame rašte nenurodytos neįvykdymo
priežastys.
Nesivadovaujant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija10, savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje 2012 m. gruodžio
31 d. duomenimis (Formoje Nr. 1-sav.), iš valstybės gautos lėšos investiciniams projektams
finansuoti 1 482,0 tūkst. Lt parodytos neteisingai – straipsnyje EKK 1.3.4.1.1.1 „Speciali tikslinė
dotacija einamiesiems tikslams“, sumažinant pajamas pagal straipsnį EKK 1.3.4.2.1.1 „Speciali
tikslinė dotacija kapitalui formuoti“. Asignavimų valdytojų ir kitų subjektų grąžintos nepanaudotos
lėšos 255,6 tūkst. Lt neteisingai priskirtos straipsniui EEK 1.4.2.1.7.2 „Kitos pajamos“, sumažinant
pajamas straipsnyje EEK 1.4.5.1.4.1 „Kitos neišvardytos pajamos“.


Savivaldybės administracija biudžeto pajamų

apskaitą tvarkė nesilaikydama LR Valstybės ir

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos reikalavimų. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano
vykdymo ataskaitoje (Formoje Nr. 1-sav.) nurodyta pajamų dalis (737,6 tūkst. Lt.) neparodo tikros
savivaldybės biudžeto pajamų struktūros.

1.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Radviliškio rajono 2012 metų savivaldybės biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas 111 835,1 tūkst. Lt, įvykdyta 104 604,6 tūkst. Lt arba panaudota 93,6 proc. patvirtintų biudžeto
asignavimų. Biudžeto lėšų likutis audituojamo laikotarpio pradžioje buvo 2 815,4 tūkst. Lt,
laikotarpio pabaigoje – 6 159,0 tūkst. Lt. Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (Formoje Nr. 1sav. ir Formoje Nr. 2-sav.) nurodytas Savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimų panaudojimas
pagal valstybės funkcijas. Savivaldybės biudžeto 2012 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano
vykdymo analizė pateikiama 2 lentelėje.

10

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 69-3135, su vėlesniais pakeitimais).
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2 lentelė
Savivaldybės biudžeto 2012 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymas
Funkcinės
klasifikacijos
kodas

Rezultatas
Išlaidos pagal funkcinę
klasifikaciją

Patikslintas
planas,
tūkst. Lt

Įvykdyta,
tūkst. Lt

(3-4)
tūkst. Lt

Proc.

Lyg. sv.
visose
išlaidose
(proc.)

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bendros 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 IŠLAIDŲ
Kitoms savivaldybėms perduotos
mokinio krepšelio lėšos
IŠ VISO IŠMOKŲ

11 013,2
62,9
1 285,0
4 481,6
6 229,8
1 166,4
1 317,7
6 422,7
53 783,4
26 020,4
111 783,1

10 607,4
63,0
1 277,9
2 971,6
5 704,3
1 129,6
1 287,7
5 884,7
52 858,1
22 768,3
104 552,6

-405,8
0,1
-7,1
-1 510,0
-525,5
-36,8
-30,0
-538,0
-925,3
-3 252,1
-7 230,5

96,4
100,0
99,5
66,3
91,6
96,9
97,8
91,7
98,3
87,5
93,6

10,2
0,1
1,2
2,8
5,5
1,1
1,2
5,6
50,6
21,7
100,0

52,0

52,0

-

-

111 835,1

104 604,6

-7 230,5

93,6

11.

100,0

2012 metais planuotų biudžeto asignavimų panaudojimas yra mažesnis beveik pagal visus
valstybės funkcinės klasifikacijos kodus. Asignavimų valdytojai panaudojo 93,6 proc. patvirtintų
biudžeto asignavimų arba 7 230,5 tūkst. Lt mažiau nei planuota, iš jų daugiausia nepanaudota:
 valstybės funkcijai „04. Ekonomika“ – 1 510,0 tūkst. Lt, nes biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitoje (Formoje Nr. 2-sav.) „04. Ekonomika“ kasinės išlaidos EKK 3.1. straipsnyje
„Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ parodytos su minuso ženklu (-71,0 tūkst.
Lt). Asignavimų valdytojas, savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius,
nurodė 1 438,7 tūkst. Lt11 sumažintas kasines išlaidas išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje
(Formoje Nr. 2) EEK straipsnyje 3.1. „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidose“, t.y.
išminusavo pervestas į Savivaldybės iždą sugrąžintas savivaldybės biudžeto lėšas, kurios buvo
panaudotas Europos Sąjungos struktūriniams projektams finansuoti (už 2011 m. – 1 179,1 tūkst. Lt
ir už 2012 m. – 259,6 tūkst. Lt).


Tvarkant kasinių išlaidų apskaitą nesivadovauta Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija12. Likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos (1 438,7 tūkst. Lt), kurios turi būti
grąžinamos į Savivaldybės biudžeto sąskaitą, apskaitytos EKK 3.1. straipsnyje „Materialiojo ir
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“. Neužtikrintas teikiamų ataskaitų teisingumas.13

11

Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus 2013-04-30 pažyma.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 (Žin., 2003,69-3135 (su vėlesniais
pakeitimais).
13
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
1990-07-30 įstatymas Nr. I-430 5 str. (su vėlesniais pakeitimais).
12

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

9

Finansinio audito ataskaita



valstybės funkcijai „10. Socialinė apsauga“ – 3 252,1 tūkst. Lt asignavimų suma, iš jų

2 445,2 tūkst. Lt buvo sutaupyta14, nes nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos
Respublikos socialinės piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Piniginės
socialinės paramos teikimo funkcija perduota savivaldybei kaip savarankiška funkcija. Radviliškio
rajono savivaldybė 2011 m. gruodžio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-182 patvirtino Piniginės
paramos nepasiturintiems gyventojams Radviliškio rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašą.
Minėta tvarka turėjo įtakos lėšų taupymui, nes socialinė pašalpa buvo mokama: pirmam bendrai
gyvenančiam asmeniu – 100 proc. bazinės socialinės išmokos, antram – 80 proc., trečiam ir
paskesniam – 70 proc. (iki 2012 m. buvo mokama 90 proc. visiems bendrai gyvenantiems
asmenims); į pajamas įtraukiama išmoka vaikui; kompensacijos nutraukiamos, o socialinės pašalpos
perskiriamos tik vaikams tol, kol neįvykdoma visuomenei naudinga veikla; neskiriama
kompensacija, o socialinė pašalpa skiriama tik vaikams tol, kol pareigos bus įvykdytos ir t.t.


Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamajame rašte (aukštesniojo lygio) pateikta ne
visa privaloma informacija15, t.y. neišanalizuoti savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo
(nevykdymo) pagrindiniai rodikliai ir nepaaiškintos vykdymo (nevykdymo) priežastys bei nepateikta
papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Savivaldybės taryba sprendimu16 patvirtino 2012 metų biudžeto asignavimus biudžetinėms
įstaigoms programoms vykdyti, tačiau biudžeto įvykdymas nepatvirtintas pagal asignavimų
valdytojų vykdytas programas.


Nesivadovauta Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 36 straipsnio 3 punkto nuostatomis – 2012
metų Savivaldybės

biudžeto įvykdymas nepatvirtintas pagal asignavimų valdytojų vykdytas

programas.

14

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-02-14 sprendimas Nr. 437 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2013
metų biudžeto ir privatizavimo fondo lėšų patvirtinimo“ ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
raštas (be datos).
15
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-11 įsakymas Nr. 1K-361 „Dėl savivaldybės biudžeto, biudžeto
programų sąmatų vykdymo ir skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir
ataskaitų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 136-6471 su vėlesniais pakeitimais).
16
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimas Nr. T-230 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
2012 metų biudžeto ir privatizavimo fondo patikslinimo“.
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2. Dėl savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo
2.1. Lėšų, skirtų mokinio krepšeliui, naudojimo vertinimas
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama bendradarbiavimo
sutartį su Valstybės kontrole ir įgyvendindama audito strategijoje numatytus tikslus, mokinio
krepšelio lėšų naudojimo audito procedūras atliko Radviliškio r. Sidabravo vidurinėje mokykloje ir
Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje.
Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla
(asignavimų valdytojas) neužtikrino teisėto paskirtų asignavimų naudojimo, kaip numatyta
Biudžeto sandaros įstatymo17 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte, nes:
 pažeidė Darbo kodekso18 194 straipsnį – komandiruotiems darbuotojams apmokėjo už
faktiškai nedirbtą laiką poilsio arba švenčių dienomis, ir taip permokėjo 8 660,64 Lt mokinio
krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
 pažeidė Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos19 13 punktą –
mokyklai skirtas mokinio krepšelio lėšas – 2 373,31 Lt – panaudojo apmokėti mokytojams už darbą
valstybinių brandos egzaminų metu. Pažymėtina, kad mokinio krepšelio lėšos brandos egzaminams
organizuoti ir vykdyti numatomos savivaldybei skiriamoje 6 procentų mokinio krepšelio lėšų
dalyje20, kurią savivaldybė naudoja savo nustatyta tvarka21.
Vadovaudamasi minėta tvarka, Savivaldybės taryba skyrė22 mokyklai 4 309,58 Lt brandos
egzaminams organizuoti ir vykdyti, kuriuos mokykla panaudojo23 apmokėti už darbą valstybinių
brandos egzaminų metu.
Radviliškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla (asignavimų valdytojas) neužtikrino teisėto
paskirtų asignavimų naudojimo, kaip numatyta Biudžeto sandaros įstatymo24 5 straipsnio 1 dalies 7
punkte, nes:

17

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430 (Žin., 2004, Nr. 4-47).
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2002-06-04 Nr. IX-926 (2008-07-15 įstatymo Nr. X-1712 redakcija).
19
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimas Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (2011-12-28 nutarimo Nr. 1542 redakcija).
20
Ten pat, 9.2 punktas.
21
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimas Nr. T-1015 „Dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų
apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios)
valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą,
pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
22
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012-08-23 sprendimas Nr. T-346 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės
2012 metų biudžeto ir privatizavimo fondo patikslinimo“.
23
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012-08-25 įsakymas Nr. V-173.
24
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430 (Žin., 2004, Nr. 4-47).
18
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 pažeidė Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo25 12.4.5 punktą, nes mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui,
kuriam nebuvo numatyta kontaktinių valandų, neteisingai nustatė tarnybinio atlyginimo koeficientą
ir taip permokėjo 1 019,90 Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms.
Radviliškio rajono savivaldybė pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08
nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 4
punkto nuostatas:
 nenurodė Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-02 įsakyme Nr. A-3 „Dėl
priedų prie tarnybinių atlyginimų skyrimo švietimo įstaigų vadovams“ mokyklos direktoriams
(Gražinos pagrindinės mokyklos ir Sidabravo vidurinės mokyklos) priedo skyrimo prie tarnybinio
atlyginimo pagrindo. Vadovaujantis minėtu nutarimu, įstaigų vadovų priedus prie tarnybinių
atlyginimo ir skatinimo sąlygas turi nustatyti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija,
atsižvelgdama į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius. Konkrečius vertinimo
rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija.
 steigėjas

nenustatė

mokyklos

direktoriams,

atliekantiems

mokytojų

pareigas

(pedagoginį darbą), tarnybinius atlyginimus (koeficientais). Vadovaujantis minėtu nutarimu įstaigų
ir organizacijų vadovų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) nustato biudžetinių įstaigų ir
organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.


Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7
punktą, Darbo kodekso 194 straipsnį ir Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo
metodikos 13 punktą; permokėjo 11 033,95 Lt darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms
skirtų mokinio krepšelio lėšų.



Radviliškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla pažeidė Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1
dalies 7 punktą, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo 12.4.5 punktą ir permokėjo 1 019,90 Lt darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms skirtų mokinio krepšelio lėšų.

2.2. Socialinės paramos lėšų panaudojimas
25

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymas Nr. V-1315 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų
ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 96-4517).
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Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymo 28 straipsniu26, Radviliškio rajono savivaldybė nuo 2012 m.
sausio 1 d. piniginės socialinės paramos teikimą atlieka vykdydama savarankiškąją savivaldybės
funkciją. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011-12-29 sprendimu Nr. T-182 ir 2012-02-02
sprendimu Nr. T-205 patvirtintas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
Radviliškio rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašas bei Radviliškio rajono savivaldybės
gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai tvarkos aprašas. Atlikdami auditą vertinome, kaip
savivaldybė naudoja biudžeto lėšas, įgyvendindama bandomąjį projektą. Audito metu nustatėme,
kad socialinių paramos gavėjams pašalpos ir kompensacijos apskaičiuotos ir išmokėtos teisingai.
Nustatėme, kad Administracijos socialinės paramos skyrius piniginei socialinei paramai
(socialinėms pašalpoms, kompensacijoms) apskaityti taikė netinkamas neatitinkančias VSAFAS
nuostatų sąskaitų korespondencijas, t.y. kaip valstybės biudžeto , o ne kaip savivaldybės biudžeto.


Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius piniginės socialinės
paramos apskaitai taikė netinkamas neatitinkančias VSAFAS nuostatų sąskaitų korespondencijas,
t.y. nenurodė, kad tai savivaldybės, o ne valstybės lėšos.

3. Dėl savivaldybės vardu paimtų paskolų panaudojimo
Radviliškio rajono savivaldybė 2012 metų pradžioje turėjo 11 307,4 tūkst. Lt negrąžintų
skolinių įsipareigojimų. Iš jų ilgalaikės paskolos sudarė 9 307,4 tūkst. Lt (9 257,5 tūkst. Lt ilgalaikė
paskola, 49,9 tūkst. Lt – lizingas) ir 200,00 tūkst. trumpalaikiai įsipareigojimai. Metų pabaigoje
negrąžintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų savivaldybė turėjo 11 471,9 tūkst. Lt (iš jų 30,1 tūkst.
Lt sudarė lizingo sutartys).
Savivaldybės administracija pagal 2012 metų Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų
bei paskolų statistinę ataskaitą (Forma Nr. 3-sav.) gavo 4 320,4 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą. Teisės
aktais nustatyti skolinimosi limitai neviršyti. Duomenys dėl ilgalaikių paskolų Skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinėje ataskaitoje (Formoje Nr. 3-sav.) ir
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Formoje Nr. 1-sav.)
nesutampa. Formoje 1-sav. gautos ilgalaikės paskolos parodytos 400,0 tūkst. Lt mažesne suma.
Vertinant ilgalaikės paskolos panaudojimą, nustatyta, kad 3 920,4 tūkst. Lt buvo panaudota
investiciniams projektams, 400 tūkst. Lt – trumpalaikės paskolos refinansavimui.


Biudžeto pajamų ir išlaidų plano įvykdymo ataskaitoje (Formoje Nr. 1-sav.) „Savivaldybių gautos
ilgalaikės paskolos“ parodytos 400,0 tūkst. Lt. mažesne suma.

26

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-1772, 28 straipsnis (Žin., 2011, Nr. 155-7353).
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400,00 tūkst. Lt savivaldybės ilgalaikė paskola panaudota trumpalaikės paskolos refinansavimui,
taip pažeistas Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 punktas, bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkas.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (Formoje Nr. 2-sav.)
duomenimis, išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų (paskolų grąžinimo) 37,9 tūkst. Lt viršija
patvirtintus asignavimus.


Nesivadovauta Biudžeto sandaros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostata - išlaidos dėl paskolų
finansinių įsipareigojimų (paskolų grąžinimo) 37,9 tūkst. Lt viršijo patvirtintus asignavimus.

4. Dėl Savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
vertinimo
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme27 nustatyta:
 16 straipsnio 2 dalies 15 punkte išimtinė – savivaldybės tarybos kompetencija –
savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų

ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto

sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka;
 16 straipsnio 3 dalies 2, 5 punkte paprastoji – savivaldybės tarybos kompetencija –
savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė)
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.


Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota, kaip įgyvendinama Vietos savivaldos įstatyme
nustatyta Savivaldybės tarybos kompetencija tvirtinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių
ataskaitų rinkinius. Biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai Savivaldybės tarybos
nepatvirtinti.



Savivaldybės teisės aktuose nenustatyta, kokia tvarka rengiamas ir Savivaldybės tarybai teikiamas
tvirtinti Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pagal finansų ministro patvirtintą 2012 metų konsolidavimo schemą28, Radviliškio rajono
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų subjektų grupę sudaro 54 viešojo sektoriaus subjektai.
Vertinimo metu nustatyta, kad visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2012 metų konsolidavimo
schemoje, pateikė duomenis viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje
(toliau - VSAKIS), t.y. 42 biudžetinės įstaigos, 10 sveikatos priežiūros įstaigų, Iždas ir
Privatizavimo fondas. Savivaldybės metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys į VSAKIS
27

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-03-17 įsakymas Nr. 1K-092 „Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 34-1625 su vėlesniais pakeitimais).
28
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pateiktas nustatytu terminu – 2013 metų gegužės 31 d. Šis rinkinys Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybai pateiktas 2013 metų birželio 13 d. Parengtą 2012 metų Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį tikrinome šiais aspektais: ataskaitų loginius ryšius, konsolidavimo
kontrolės ataskaitas.
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto
finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus, kuria naudojasi daugelis
vartotojų, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo, jų naudojimo teikiant
viešąsias paslaugas29. Finansinių ataskaitų vartotojai yra mokesčių mokėtojai, valstybės
(savivaldybės) įstaigos ir institucijos, viešojo subjekto kreditoriai, tiekėjai, darbuotojai ir kiti
vartotojai30.
Savivaldybės finansinę būklę 2012 m. gruodžio 31 d. charakterizuoja grynojo turto rodiklis,
o finansinės būklės pokyčius – grynojo turto pasikeitimai. Viešojo sektoriaus grynasis turtas – turto
dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjekto turto atėmus visą įsipareigojimų vertę ir finansavimo
sumas31. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės grynasis turtas sudarė 143 195,2 tūkst. Lt,
kuris palyginti su ataskaitinio laikotarpio pradžia, sumažėjo 1 600,2 tūkst. Lt32 dėl einamųjų metų
grynojo deficito. Einamųjų metų grynąjį deficitą 1 787,3 tūkst. Lt sudarė33:
 3 033,3 tūkst. Lt pagrindinės veiklos deficitas. Savivaldybė, vykdydama pagrindinės
veiklos funkcijas, per ataskaitinį laikotarpį gavo 155 223,9 tūkst. Lt pajamų ir patyrė to paties
laikotarpio pajamoms uždirbti 158 257,2 tūkst. Lt sąnaudų;
 1 815,2 tūkst. Lt kitos veiklos perviršis (kitos veiklos pajamos viršijo kitos veiklos
sąnaudas);
 299,8 tūkst. Lt finansinės ir investicinės veiklos deficitas. Savivaldybė iš finansinės ir
investicinės veiklos gavo 22,3 tūkst. Lt pajamų ir patyrė 322,1 tūkst. Lt sąnaudų (iš jų 318,8 tūkst.
Lt palūkanų sąnaudos).
3 lentelė
Savivaldybės 2012 m. finansiniai duomenys34
Eil.

Straipsnis

Nr.
1.

Ilgalaikis turtas

2012-12-31

2011-12-31

(tūkst. Lt)

(tūkst. Lt)

256 634,5

248 238,1

Skirtumas
+8 396,4

29

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-09 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansų ataskaitų rinkinyje“ 8 punktas (Žin. 2008, Nr. 1-29 su vėlesniais pakeitimais).
30
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-09 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansų ataskaitų rinkinyje“ 9 punktas (Žin., 2008, Nr. 1-29 su vėlesniais pakeitimais).
31
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymo Nr. X1212 2 straipsnio 27 dalis (su
vėlesniais pakeitimais)
32
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaitoje 2012-12-31 duomenimis, grynojo turto
pokytis.
33
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Veiklos rezultatų ataskaita 2012-12-31 duomenimis.
34
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaita 2012-12-31 duomenimis.
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1.2.

Nematerialusis turtas

2 775,1

2 991,4

-216,3

1.3.

Materialusis turtas

234 965,4

226 549,8

+8 415,6

1.4.

Finansinis turtas

18 894,0

18 696,9

+197,1

Trumpalaikis turtas

16 340,1

16 101,3

+238,8

2.1.

Atsargos

1 174,5

1 083,6

+90,9

2.2.

Išankstiniai mokėjimai

124,8

-165,2

2.3.

Per vienerius metus gautinos sumos

7 372,7

10 539,3

Klaida 2011 m. –
(+ 314,4) ir būtų
149,2
-3 166,6

2.4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

7 668,1

4 643,6

+3 024,5

IŠ VISO TURTO

272 974,6

264 339,5

+8 635,1

3.

Finansavimo sumos

103 447,4

91 850,1

+11597,3

4.

Įsipareigojimai

26 331,9

27 693,9

-1 362,0

4.1.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

9 135,8

7 739,1

+1 396,7

4.2.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

17 196,1

19 954,8

-2758,7

4.2.1.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

3 036,1

2 153,7

+882,4

4.2.2.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

601,4

2 319,4

-1 717,9

4.2.3.

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

1 283,7

1 265,7

+18,0

4.2.4.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

273,7

732,5

-458,8

4.2.5.

Mokėtinos socialinės išmokos

2 577,8

2 709,5

-131,7

4.2.6.

Tiekėjams mokėtinos sumos

4 083,3

5 596,4

-1513,1

4.2.7.

Sukauptos mokėtinos sumos

4 500,3

3 976,8

+523,5

4.2.8.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

839,7

1 200,8

-361,1

143 195,2

144 795,4

-1 600,2

132,2

127,6

+4,6

1 755,1

1 577,1

+178,0

2.

5.

Grynasis turtas

5.1.

Rezervai

5.2.

Nuosavybės metodo įtaka

5.3.

Sukauptas perviršis deficitas (deficitas)

141 307,9

143 090,7

-1 782,8

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO

272 974,6

264 339,5

+8635,1

Savivaldybės priimti sprendimai dėl išteklių paskirstymo bei jų naudojimo teikiant viešąsias
paslaugas lėmė Savivaldybės ataskaitinio laikotarpio galutinį rezultatą - 1 600,2 tūkst. Lt grynąjį
deficitą (grynojo turto sumažėjimą).
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo35 35 straipsnio 3
dalies nuostatą, Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio rengimą ir pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir
institucijoms.
Atlikę Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo, teisingumo
vertinimą, nustatėme:
35

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X-1212 19 straipsnio 2 dalis (su
vėlesniais pakeitimais).
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 Nesivadovaujant 4-ojo VSAFAS nuostata36, Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas einamųjų metų deficitas (1 782,8 tūkst. Lt) nesutampa su
ataskaitinio laikotarpio grynuoju deficitu prieš nuosavybės metodo įtaką, pateiktu Veiklos rezultatų
ataskaitoje (1 787,3 tūkst. Lt). Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas 4,5 tūkst. Lt mažesnis
einamųjų metų deficitas nei Veiklos rezultatų ataskaitoje.
 Savivaldybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, dalyvaujantys konsolidavimo
procese, nepakankamai skiria dėmesio finansinės ataskaitos „Aiškinamasis raštas“37 pildymui.
Įstaigos nepakankamai siekė atskleisti papildomą informaciją, kad finansinių ataskaitų vartotojai
gautų informaciją, leidžiančią suprasti tam tikrų ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių įtaką viešojo
sektoriaus subjekto finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Nesivadovauta 6-uoju viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas“, kuris nustato Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto sudarymo reikalavimus.
 Kai kurių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pateiktų finansinių ataskaitų formos
neatitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nurodytoms.
Vadovaujantis 1-ojo VSAFAS 35 punkto nuostatų Finansninių ataskaitų formos teikiamos
VSAFAS yra privalomos jei jose nenurodyta kitaip38.
 Vadovaujantis konsolidavimo aprašo39 18 punkto nuostata, Savivaldybės administracija,
atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, nepaskyrė atsakingų asmenų
už duomenų tvirtinimą bei konsolidavimo proceso stebėjimą.
 Konsolidavimo kontrolės ataskaitose užfiksuotas 21 nesuderintas sandoris. Jie iki
konsolidavimo pabaigos nebuvo ištaisyti. Konsolidavimo kontrolės ataskaitose (Konsolidavimo
kontrolės

bendrojoje ataskaitoje – KBA-B-KK-M; Bendrojoje konsoliduotųjų ataskaitų

korektiškumo tikrinimo ataskaitoje – K-KKK-A-KKA) nurodytas finansavimo sumų likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (- 114 568,8 tūkst. Lt)

ir pagrindinės veiklos sąnaudų per

ataskaitinį laikotarpį suma (978,2 tūkst. Lt) liko neištaisyta.

36

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-19 įsakymu Nr. 1K-380 patvirtinto 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto
pokyčių ataskaita“, 8 punktas (Žin., 2007, Nr. 136-5539 su vėlesniais pakeitimais).
37
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-08-18 įsakymu Nr. 1K-247 patvirtinto 6-ojo VSAFAS „Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės“ (Žin., 2008, Nr. 97-3756 su vėlesniais pakeitimais).
38
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-28 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Finansinių
ataskaitų rinkinio pateikimas“ (Žin., 2008, Nr. 1-29 su vėlesniais pakeitimais) 35 punktas.
39
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-04-19 įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ (Žin., 2011, Nr. 48-2310 su vėlesniais pakeitimais).
Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

17

Finansinio audito ataskaita

REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant

į

ataskaitoje

nurodytus

dalykus,

Savivaldybės

administracijai

rekomenduojame:
1. Užtikrinti, kad Savivaldybės biudžeto įvykdymas būtų tvirtinamas pagal asignavimų
valdytojų vykdomas programas.
2. Nustatyti kontrolės priemones, kurios užtikrintų, kad savivaldybės paskolos būtų teisingai
nurodytos ataskaitose ir naudojamos laikantis teisės aktų.
3. Įpareigoti Gražinos pagrindinės mokyklos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka grąžinti į
valstybės biudžetą neteisėtai panaudotas valstybės biudžeto lėšas mokinio krepšeliui finansuoti.
4. Savivaldybės biudžetą tikslinti Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.
5. Biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Valstybės ir Savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.
6. Biudžeto vykdymo ataskaitų „Aiškinamajame rašte“ pateikti visą privalomą ir papildomą
reikšmingą ataskaitose nenurodytą informaciją.
7. Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius tvirtinti vadovaujantis
teisės aktais.
8. Nustatyti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ir tvirtinimo
tvarką.
9. Paskirti asmenis atsakingus už konsolidavimo duomenų tvirtinimą bei konsolidavimo
proceso stebėjimą.
10.

Finansinių ataskaitų „Aiškinamąjį raštą“ sudaryti vadovaujantis teisės aktų

nuostatomis.
11.

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, ištaisyti neatitikimus Konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinyje.
Savivaldybės administracijai, įstaigų vadovams 2013 m. balandžio 8 d. buvo pateikti raštai
Nr. S-7, Nr. S-8, Nr. S-9 „Dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo“ (Administracijos direktoriui,
Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriui, Sidabravo vidurinės mokyklos direktoriui). Taip pat
dalis pastabų pateikta žodžiu. Sidabravo vidurinė mokykla iki išvados pateikimo sugrąžino į
biudžetą neteisėtai panaudotas valstybės biudžeto lėšas mokinio krepšeliui finansuoti.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti rekomendacijų įgyvendinimo
plane (žr. šios ataskaitos 1 priedą).
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Savivaldybės kontrolierė

Giedrė Sinkevičienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gelma Dabašinskienė

Susipažinome:
Administracijos direktorė

Savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Jolanta Margaitienė

Rita Chlebauskienė
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Finansinio audito ataskaitos
„Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų
finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio audito rezultatų“
1 priedas
Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Priemonės
rekomendacijai
įgyvendinti

Rekomendacija
Užtikrinti, kad Savivaldybės biudžeto
įvykdymas būtų tvirtinamas pagal
asignavimų valdytojų vykdomas
programas.
Nustatyti kontrolės priemones, kurios
užtikrintų, kad savivaldybės paskolos būtų
teisingai atvaizduotos ataskaitose ir
naudojamos laikantis teisės aktų.
Įpareigoti Gražinos pagrindinės mokyklos
direktorių teisės aktų nustatyta tvarka
grąžinti į valstybės biudžetą neteisėtai
panaudotas valstybės biudžeto lėšas
mokinio krepšeliui finansuoti
Savivaldybės biudžetą tikslinti Vietos
savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.
Biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą
tvarkyti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Valstybės ir Savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.
Biudžeto vykdymo ataskaitų
„Aiškinamajame rašte“ pateikti visą
privalomą ir papildomą reikšmingą
ataskaitose nenurodytą informaciją.
Savivaldybės biudžetinių įstaigų
finansinių ataskaitų rinkinius tvirtinti
vadovaujantis teisės aktais.
Nustatyti Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ir
tvirtinimo tvarką.
Paskirti atsakingus asmenis už
konsolidavimo duomenų tvirtinimą bei
konsolidavimo proceso stebėjimą.
Finansinių ataskaitų „Aiškinamąjį raštą“
sudaryti vadovaujantis teisės aktų
nuostatomis.
Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis,
ištaisyti neatitikimus Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinyje.

Rekomendacijos įgyvendinimo
terminas (data)

Bus įgyvendinta
tvirtinant 2013 metų
įvykdymo apyskaitą.

2014 m. I ketv.

Sustiprinta kontrolė

Nuolat

Informuotas Gražinos
pagrindinės mokyklos
direktorius.

Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013-04-29 raštas S1101, kuriuo įpareigotas teisės
aktų nustatyta tvarka grąžinti į
valstybės biudžetą, neteisėtai
panaudotas mokinio krepšelio
lėšas iki 2014-03-30.

Vadovausis Vietos
savivaldos įstatymu
Vadovausis Lietuvos
Respublikos Valstybės ir
savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų
klasifikacija.
Reiklaus iš asignavimų
valdytojų aiškinamajame
rašte atskleisti pilną ir
reikšmingą informaciją.

Nuolat

Nuolat

Teikiant įvykdymo ataskaitas

Vykdys

2014 m. I katv.

Paruoš tvarką

2013-12-31

Patvirtins

Iki 2013-12-31

Vykdys

Iki 2014 m. I ketv.

Ištaisys

Iki 2014 m. I ketv.
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