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PAGRINDINIAI FAKTAI

●Šiaulių rajono savivaldybės 51 viešojo sektoriaus subjektas
Teisingumo negalima patvirtinti:
Savivaldybės turtas
117.836,20 tūkst. Eur

 Biologinis turtas (skverai,
parkai) neapskaitomas finansinėje
apskaitoje,
 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
likučio 29 3422,4 tūkst. Eur
teisingumo.

●Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto 57 asignavimų valdytojai
Savivaldybės biudžeto pajamos
41.599,5 tūkst. Eur
Panaudoti asignavimai
40.760,1 tūkst. Eur
Nepanaudotų lėšų likutis metų
pabaigai 839,4 tūkst. Eur

Biudžeto vykdymo ataskaitos
teisingos
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SANTRAUKA

Audito tikslas ir apimtis

Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 1, Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymo2 ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo3 nuostatas Šiaulių rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau - Kontrolės ir audito tarnyba), Savivaldybės
kontrolieriaus 2018 m. liepos 13 d. pavedimu Nr. PP - 3 (1.8) atliko Šiaulių rajono savivaldybės
2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinį (teisėtumo) auditą.
Audituojamas laikotarpis - 2018 metai.
Audituojamas subjektas - Šiaulių rajono savivaldybė. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinį rengia Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Savivaldybės
administracija), adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, identifikavimo kodas 188726051.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus4 ir Tarptautinių
audito standartų5 reikalavimus. Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti
dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio pareiškiama audito išvadoje.
Audito apimtis ir taikyti metodai detaliau aprašyti 1 priede ,,Audito apimtis ir metodai“
Pagrindiniai audito rezultatai



Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje nėra reikšmingų klaidų, tačiau teikėme
pastabą dėl nepatikslinto Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano, biudžetinėms
įstaigoms iš valstybės institucijų ir įstaigų gavus dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas, taip pat teikta pastaba dėl planavimo dokumentų sąsajų,
vykdant investicinius projektus, strateginio planavimo dokumentuose nurodytos lėšos skirtos
vykdyti projektą neatitinka biudžete skirtų asignavimų.


1

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I-533, 27 str. 9 d.10 p. (2008-09-15 įstatymo Nr. X1722 redakcija).
2
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430, 37 str. 1,3 d. (2010-12-09 įstatymo Nr. XI1209 redakcija).
3
Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212 (su vėliausiais pakeitimais),
30 str. 1 d. (2010-05-25 įstatymo Nr. XI-842 redakcija).
4
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
5
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai audito
standartai (Lietuvos audito rūmų išversti į lietuvių kalbą, lar.lt/www/new/page.php?204).
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Savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys dar neparodo teisingos
turto, įsipareigojimų vertės. Nebuvo baigtos įgyvendinti ankstesnių auditų metu teiktos
rekomendacijos dėl vietinės reikšmės kelių apskaitos. Buhalterinėje apskaitoje neužregistruota
biologinio turto vertė. Klaidingai užregistruoti įsipareigojimai įsigyjant ilgalaikį turtą vykdant
investicinį projektą.
Rekomendacijos

1. Papildyti Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles 6, kuriose
būtų nustatyta iš valstybės institucijų gautų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų
apskaitymo savivaldybės biudžete tvarka.
2. Užtikrinti, kad visi Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys vietinės reikšmės keliai ir
gatvės būtų apskaitomi vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis.
3. Imtis priemonių, kad Biologinis turtas būtų įvertintas ir apskaitytas finansinėje apskaitoje
pagal 16-ojo VSAFAS reikalavimus.
4. Nustatyti kontrolės procedūras, kad atliekant metinę turto inventorizaciją būtų laikomasi
Inventorizacijos taisyklių nuostatų bei nustatomas turto nuvertėjimas pagal 22-ojo VSAFAS
nuostatas.
5. Užtikrinti, kad įsigyjant turtą ūkinės operacijos būtų registruojamos pagal apskaitos
dokumentus.
6. Siekiant įgyvendinti nustatytus strateginius tikslus ir uždavinius vykdant patvirtintas
biudžeto programas užtikrinti, kad programų sąmatos būtų sudaromos ir patvirtintos pagal
atitinkamų metų strateginiame veiklos plane numatytoms veikloms vykdyti skirtus asignavimus.
7. Kasmet atlikti savivaldybės strateginio veiklos plano pasiektų rezultatų analizę ir vertinimą.
8. Patikslinti ilgalaikio turto kortelių duomenis, nurodant būtinus rekvizitus, duomenis pagal
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos vadovo tvarkos aprašo reikalavimus.
Rekomendacijų

įgyvendinimo

priemonės

ir

terminai

pateikti

ataskaitos

priede

„Rekomendacijų įgyvendinimo planas“
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Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018-05-29 tarybos sprendimas Nr. T-151 ,, ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės
biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.
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ĮŽANGA
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme7 nurodyta, kad savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinys - 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.
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės
standartų (toliau VSAFAS) nustatyta tvarka sujungtos viešojo sektoriaus subjektų finansinės
ataskaitos (kuriose pateikiami finansiniai duomenys pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų nustatytą formą apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos
rezultatus, pinigų srautus, grynojo turto pokyčius) į vieną finansinių ataskaitų rinkinį.
Vadovaujantis konsolidavimo schema8, 2018 metais Savivaldybės administracija konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį parengė atlikusi visų 51 viešojo sektoriaus subjekto konsolidavimo
procedūras. Konsoliduojant savivaldybių finansinių ataskaitų duomenis sudaromi II lygio
konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai.

Šiaulių rajono viešojo sektoriaus subjektų grupės sudėtis

pateikta (1 pav.)
1 pav. 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio viešojo sektoriaus
subjektų grupės sudėtis

II lygis Šiaulių rajono savivaldybė

III lygio 51 pavaldūs subjektai

1 išteklių fondas;
46 biudžetinės įstaigos*
4 Viešosios įstaigos

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje įtrauktas finansinis turtas,
kurį sudaro Savivaldybei priklausantis
bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas

3 Kontroliuojamos uždarosios akcinės
bendrovės
3 Asocijuotieji subjektai
1 Kontroliuojama viešoji įstaiga,
nepriskiriama prie viešojo sektoriaus
subjektų

* 2018 metais viena biudžetinė įstaiga baigė veiklą (Šiaulių r. Dirvonėnų mokykla-daugiafunkcinis centras)
Šaltinis: Kontrolės ir audito tarnyba
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Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212, 2 str. (2010-05-25 įstatymo
Nr. XI-842 redakcija).
8
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019-01-30 įsakymas Nr. 1K-29 ,,Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už finansinių
ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“.
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Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus subjektų grupę
sudarančių viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitos, finansų ministro nustatyta
tvarka sujungtas ir rengiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Šiaulių rajono
savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sudėtis (2 pav.).
2 pav. 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduoto biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio viešojo
sektoriaus subjektų grupė*

Šiaulių rajono savivaldybė

57 asignavimų valdytojai

36 bendrojo, ikimokyklinio ir neformaliojo
ugdymo, švietimo pagalbos biudžetinės
įstaigos;
11 seniūnijų;
3 kultūros biudžetinės įstaigos;
3 visuomenės sveikatos, socialinių paslaugų
biudžetinės įstaigos;
4 kitos biudžetinės įstaigos

* 2018 metais viena biudžetinė įstaiga baigė veiklą (Šiaulių r. Dirvonėnų mokykla-daugiafunkcinis centras)
Šaltinis: Kontrolės ir audito tarnyba

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu9, už programų vykdymą, programų sąmatų
sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų,
atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą atsako biudžeto asignavimų
valdytojai.
Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, kurį sudaro konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR) ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (toliau –
BVAR) rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Savivaldybės biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas reglamentuojamas Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklėse10, Šiaulių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše11.

9

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430, 7 str. 1p.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018-05-29 sprendimas Nr. T-151.
11
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-02-10 įsakymas Nr. A-155.
10
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AUDITO REZULTATAI
1. Savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymas
1.1. Savivaldybės biudžeto pajamos

Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros, Vietos savivaldos, 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais bei kitais teisės aktais, Savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo
tvarka12. Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projekto rengimui direktoriaus įsakymu13
buvo patvirtintas projekto rengimo darbų atlikimo grafikas, pagal nustatytus terminus Savivaldybės
asignavimų valdytojai teikė išlaidų sąmatų projektus su detaliais skaičiavimais išlaidų poreikį
pagrindžiančiais paaiškinimais.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2018 metų Šiaulių rajono savivaldybės
biudžetą14. Patvirtintos planuojamos gauti 36 265,8 tūkst. Eur biudžeto pajamos, 1 896,3 tūkst. Eur
apyvartos 2018 m. sausio 1 d. likučio lėšos bei paskirstyta 39 040,7 tūkst. Eur asignavimų.
Asignavimai viršijo pajamas ir apyvartos lėšų likučius 878.6 tūkst. Eur, tai planuojamos skolintis
lėšos investicijų projektams finansavimui. Apyvartos lėšų likutis ir ankstesnių metų nepanaudotas
tikslinių lėšų likutis paskirstytas asignavimų valdytojams 1896,3 tūkst. Eur.
Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis buvo 1 896,3 tūkst. Eur. iš jų 168,3 tūkst. Eur
tikslinės lėšos: 109,8 tūkst. Eur. socialinio būsto, 15,9 tūkst. Eur. parduotų sklypų, 15,1 tūkst. Eur.
biudžetinių įstaigų už suteiktas paslaugas, 27,5 tūkst. Eur aplinkos apsaugos specialiosios
programos lėšos ir apyvartos lėšos 1 728,0 tūkst. Eur, kurios buvo naudojamos finansinių
įsipareigojimų vykdymui.
Savivaldybės tarybos sprendimais 2018 metų biudžetas buvo tikslintas keturis kartus15.
Gruodžio mėnesį patikslinus biudžetą, išlaidų plano bendra suma 41 561,6 tūkst. Eur (žr. 3 pav.).

12

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-17 įsakymas Nr. A-1391.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-16 įsakymas Nr. A-1618.
14
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018-02-20 sprendimas Nr. T-3.
15
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018-05-29 sprendimas Nr. T-150, 2018-10-09 sprendimas Nr. T-268,
2018-11-13 sprendimas Nr. T-311, 2018-12-18 sprendimas Nr. T-342.
13
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3 pav. 2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto piniginės lėšos tūkst. Eur

38 786,7
Biudžeto pajamos

1 896,3
Metų pradžios lėšų
likutis
IŠ VISO 41 561,6

+

878,6
Skolintos lėšos

+

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2018 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenis.

Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31
d. ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) duomenimis, Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas
100,2 proc. arba surinkta 66,4 tūkst. Eur daugiau pajamų nei planuota. Didžiausią Savivaldybės
biudžeto pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos – 21 137,8 tūkst. Eur ir dotacijos – 15 215,6 tūkst.
Eur.
4 pav. 2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūra.

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2018 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenis.

2018 metų atskirų pajamų rūšių plano įvykdymo duomenys, lyginant su praėjusiais metais,
pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamos tūkst. Eur
2017 m.
Pajamų pavadinimas
1

Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamo turto mokestis
Mokestis už aplinkos teršimą
Dotacijos

Patikslintas
planas
2

17.025,0
15.995,0
500,0
10,0
450,0
70,0
13.528,2

2018 m.

Įvykdymas
3

18.115,3
16694,2
808,1
11,6
540,0
61,4
13.496,7

Patikslintas
planas
4

20.912,8
19.519,0
803,8
10,0
500,0
80,0
15.291,4

2018/2017

Įvykdymas

Skirtumas

Įvykdymo
%

5

6

7

225,0
202,0
29,5
5,0
6,0
-17,5
-75,8

101,1
101,0
103,7
150,0
101,2
78,1
99,5

21.137,8
19721,0
833,3
15,0
506,0
62,5
15.215,6

Skirtumas
(5-3)
8

3.022,5
3.026,8
25,2
3,4
-34,0
1,1
1.718,9

10
Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos kapitalui
formuoti
Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms funkcijoms
atlikti
Speciali tikslinė dotacija
mokinio krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Bendrosios dotacijos
kompensacija
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų
valdymo lygių
Speciali tikslinė dotacija
kapitalui formuoti
Kitos pajamos
Palūkanos
Dividendai
Nuomos mokestis už
valstybinę žemę ir valstybinio
vidaus vandenų fondo
vandens telkinius
Mokesčiai už valstybinius
gamtos išteklius
Pajamos už prekes ir
paslaugas
Biudžetinių įstaigų pajamos
už prekes ir paslaugas
Pajamos už ilgalaikio it
trumpalaikio materialiojo
turto nuomą
Įmokos už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kt.
įstaigose
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos
Kitos neišvardintos pajamos
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Visi mokesčiai, dotacijos,
pajamos ir sandoriai
Paskolos (gautos ilgalaikės)
Metų pradžioje lėšų likutis
IŠ VISO

516,2

522,9

110,4

128,2

17,8

116,1

-394,7

2.249,3

2.231,7

2.501,0

2.473,5

-27,5

98,9

241,8

7.568,7
1.109,7

7.568,7
1.109,4

7.797,0
1.077,2

7.787,7
1.034,7

-9,3
-42,5

99,9
96,1

219,0
-74,7

24,0

24,0

254,9

254,4

115,3

101,1

-14,2

87,7

-153,3

1.805,4

1.785,6

3.690,5

3.690,4

2.327,2

2.178,7

2.502,5

2.414,6

100,0
96,5

0,0
29,0

2,2
20,5

0,0
20,0

2,2
18,5

-0,1
-87,9
2,2
-1,5

92,5

1.904,8
235,9
0,0
-2,0

45,0

146,2

140,0

156,8

16,8

112,0

10,6

50,0

68,7

45,0

53,5

8,5

118,9

-15,2

2.134,5

1.891,2

2.249,5

2.134,8

-114,7

94,9

243,6

334,5

322,7

318,9

312,6

-6,3

98,0

-10,1

103,5

62,0

58,3

64,0

5,7

109,8

2,0

330,5

328,3

354,2

351,1

58,0
1.308,0

70,4
1107,8

60,0
1.458,1

51,3
1355,8

-3,1
-8,7
-102,3

99,1
85,5
93,0

22,8
-19,1
248,0

35,0
33,7

32,3
17,6

30,0
18,0

37,5
11,3

7,5
-6,7

125,0
62,8

5,2
-6,3

50,0

75,6

80,0

85,1

5,1

106,4

9,5

32.930,4

33.866,3

38.786,7

38.853,1

66,4

100,2

4.986,8

1.000,0

344,3

878,6

850,1

0,0

1.896,7

1.896,7

1.896,3

1.896,3

35.827,1

36.107,3

41.561,6

41.599,5

-24,0

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2017 ir 2018 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenis.

Savivaldybės biudžeto 2018 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 19.721,0 tūkst. Eur
(50,76 proc.) sudarė Gyventojų pajamų mokestis (toliu - GPM), palyginus su 2017 m. šio mokesčio
gauta 3.026,8 tūkst. Eur daugiau. Pagal Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 str. 1 d. 1 p. nuostatą GPM dalis,
tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, sudarė 82,82 proc., t.y.,
palyginus su 2017 m. 78,17 proc., šio mokesčio dalis padidėjo 4,65 procentinio punkto.
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Žemės mokesčio planas buvo įvykdytas 103,7 proc., Savivaldybė gavo 833,3 tūkst. Eur
pajamų. Mokestį administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Mokesčio tarifai 2018 m. patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu16.
Nekilnojamojo turto mokesčio Savivaldybė gavo 6,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota ir tai
sudarė 506 tūkst. Eur pajamų. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai patvirtinti Tarybos
sprendimu17, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esantiems nekilnojamojo turto objektams,
kurie naudojami ne pagal paskirtį arba yra neprižiūrimi taikomas maksimalus 3 proc. mokesčio
tarifas.
Vietinių rinklavų surinkimas 2018 metais įvykdytas 93,0 proc. Vietinės rinkliavos susideda
iš Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą (planas – 1 400,0 tūkst. Eur, gauta pajamų 1.243,2 tūkst.
Eur, ir kitų Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų rinklavų: už leidimą atlikti kasinėjimo
darbus, už leidimą įrengti išorinę reklamą, už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, už leidimą
organizuoti komercinius renginius, už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele prie Kryžių
kalno ir kt. (kitų rinkliavų planas – 58,0 tūkst. Eur, gauta pajamų 112,6 tūkst. Eur).
2018 metais žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę palnuota gauti 140,0 tūkst. Eur,
gauta 156,8 tūkst. Eur t.y. 16,8 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pagal pateiktus duomenis 2018 m.
sklypų apmokestinamų žemės nuomos mokesčiu palyginus su 2017 m. išaugo 114 vnt. Suteikta
Mokesčio lengvatų 24 tūkst. Eur. Mokesčio nepriemoka 2018 m. gruodžio 31 d. siekė 33,5 tūkst.
Eur, susidariusios skolos išieškomos per teismą įstatymų nustatyta tvarka.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų Savivaldybės biudžete iš viso
planuota 80,0 tūkst. Eur, iš jų planuotos žemės realizavimo pajamų 3 tūkst. Eur, kurių 2018 metais
faktiškai gauta – 39,2 tūkst. Eur, pastatų ir statinių realizavimo pajamų planuota 77,0 tūkst. Eur
gauta 44,3 tūkst. Eur., gyvenamųjų namų realizvimo pajamų gauta 12,0 tūkst. Eur, atsargų
realizavimo pajamų gauta 1,6 tūkst. Eur.

1.2. Savivaldybės biudžeto asignavimai (išlaidos)

Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 ataskaitos
(forma Nr. 2-sav.) duomenimis patikslintas 2018 m. biudžeto išlaidų planas – 41 561,6 tūkst. Eur,
panaudota – 40 760,1 tūkst. Eur (įvykdyta – 98,1 proc.), 2 lentelės duomenys.

16
17

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017-11-14 sprendimas Nr. T-307.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017-05-16 sprendimas Nr. T-182.
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2 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sąmatos vykdymas tūkst. Eur
2017 m.
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

1
Bendrosios valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės sauga

2018 m.

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas

Įvykdyta

Skirtumas
(3-2)

Įvykdymo
%

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas

Įvykdyta

Skirtuma
s (6-7)

Įvykdymo
%

2

3

4

5

6

7

8

9

2018/2017
Skirtumas
(7-3)
10

3196,4

3050,9

145,5

95,4

3423,2

3324,6

98,6

97,1

273,7

24,9

24,9

0,0

100,0

25,3

25,3

0,0

100,0

0,4

403,6

402,9

0,7

99,8

454,9

454,3

0,6

99,9

51,4

Ekonomika

5089,8

4165,3

924,5

81,8

7607,0

7319,3

287,7

96,2

3154,0

Aplinkos apsauga

2622,5

2380,5

242,0

90,8

2721,2

2474,6

246,6

90,9

94,1

Būstas ir komunalinis ūkis

1502,4

1327,5

174,9

88,4

1824,9

1788,8

36,1

98,0

461,3

285,3

284,3

1,0

99,6

605,0

604,8

0,2

100,0

320,5

2013,4

2000,3

13,1

99,3

2776,3

2756,6

19,7

99,3

756,3

15646,9

15581,6

65,3

99,6

16186,5

16108,2

78,3

99,5

526,6

3912,6

3901,3

11,3

99,7

4552,7

4519,8

32,9

99,3

618,5

34697,8

33119,5

1578,3

95,5

40177,0

39376,3

800,7

98,0

6256,8

526,0

526,0

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso asignavimų
Finansinio turto padidėjimo išlaidos
(finansinio turto įsigijimo
išlaidos/investavimo išlaidos
Finansinių įsipareigojimų
vykdymas (paskolų grąžinimas)
Iš viso išlaidų

1129,3
35827,1

1091,5
34211,0

37,8
1616,1

96,7
95,5

858,6
41561,6

857,8
40760,1

801,5

98,1

6549,1

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2017 ir 2018 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio duomenis.

Lyginant 2018 metų Savivaldybės biudžeto išlaidas su 2017 metais, išlaidos padidėjo
6 549,1 tūkst. Eur. Didžiausias asignavimų pokytis vykdant ekonomikos funkciją vykdant
Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir
plėtros ir projektų finansavimo programas.
2018 m. didžiausia išlaidų dalis pagal valstybės funkcijas teko Švietimui – 16 108,2 tūkst.
Eur, Ekonomikai – 7 319,3 tūkst. Eur, Socialinei apsaugai – 4 519,8 tūkst. Eur.
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2018-2020 metams 18 patvirtintos
savivaldybės 9 veiklos programos, planuojama vykdyti veika bei asignavimai programų
finansavimui, 3 lentelėje pavaizduota 2018 m. panaudotos biudžeto lėšos vykdant veiklos
programas.
3 lentelė. 2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų struktūra pagal vykdomas programas.
Programos pavadinimas
Savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa
Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo
Projektų finansavimo programa
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Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018-02-20 sprendimas Nr. T-4.

Panaudoti asignavimai
Tūkst. Eur
%
6516,3
15,98
105,1
0,25
2273,1
6,26

13
Seniūnijų veiklos programa
Komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių
priežiūros ir plėtros programa
Švietimo ir sporto veiklos programa
Kultūros plėtros programa
Aplinkos apsaugos programa
Socialinės paramos ir socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa
Iš viso:

1170,0

2,85

7241,8

17,53

15873,1
1577,0
1378,7
4625,0
40760,1

38,37
3,83
3,76
11,17
100

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2018 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenis.

Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją
pavaizduotos 5 paveiksle.
5 pav. 2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją, proc.

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal 2018 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis.

Piniginių lėšų likutis 2018 metų pabaigoje buvo 839,4 tūkst. Eur, kurį sudaro viršplaninės
pajamos 66,4 tūkst. Eur ir 801,5 tūkst. Eur nepanaudotų asignavimų suma.

1.3. Savivaldybės mokėtini ir gautini įsipareigojimai

Pagal Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatymo19 nuostatą, savivaldybių 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos
sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2018 sausio 1 d. mokėtinus
įsipareigojimus. Savivaldybės mokėtinos sumos metų eigoje mažėjo ir 2018 metų pabaigoje siekė

19

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 201712-12 įstatymas Nr. XIII-868, 13 str. 3 d.
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3 502,7 tūkst. Eur, iš jų mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45
dienos siekė 68,4 tūkst. Eur. Palyginus su praėjusiais metais, mokėtinos sumos sumažėjo 33,1 tūkst.
Eur (0,9 proc.), o mokėtinos sumos kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos
sumažėjo – 68,1 tūkst. Eur (49,9 proc.).
Savivaldybės gautinos sumos 2018 metų pabaigoje siekė 350,0 tūkst. Eur. Palyginus su
praėjusiais metais suma padidėjo 203,5 tūkst. Eur (138,8 proc.).
Didžiausią įsiskolinimų dalį 2 823,6 tūkst. Eur sudarė išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų
vykdymo (paskolų grąžinimas). Pagal Šiaulių rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2018 m.
gruodžio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 3-sav.) negrąžintų paskolų likutis metų pradžioje buvo 2 831,3
tūkst. Eur. 2018 m. Savivaldybė prisiėmė 850,1 tūkst. Eur skolinius įsipareigojimus, grąžino –
857,8,5tūkst. Eur. Negrąžintų paskolų likutis metų pabaigoje sudarė 2 823,6 tūkst. Eur.
Savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų 664,3 tūkst. Eur. Savivaldybės ilgalaikių paskolų
pagal kreditorius ir paskolų grąžinimo laikotarpius detalizavimas:
4 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės Skoliniai įsipareigojimai pagal kreditorius tūkst. Eur
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Kreditorius
AB ,,Swedbank"
Nordea Bank Finland Plc
AB DnB NORD bankas
AB DnB NORD bankas
Danske bankas
Danske bankas
Šiaulių bankas

Paskolos sutarties
sudarymo data
2006-10-26
2007-06-08
2009-09-23
2014-04-15
2015-06-25
2017-07-21
2018-08-23

Paskolos
grąžinimo data

Paskolos suma

2021-11-01
2022-06-30
2019-07-31
2021-03-31
2022-06-06
2024-07-22
2021-08-21

767,5
1 303,3
1 448,1
1 158,5
1 640,0
624,4
570.0
IŠ VISO

Paskolos
likutis 201812-31
154,9
328,6
117,4
453,3
655,0
544,4
570,0
2 823,6

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal Finansų skyriaus pateiktus duomenis.

2. Konsoliduotieji biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai
2.1. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Įvertinus 2018 m. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
teisingumą, reikšmingų klaidų nenustatėme Ataskaitos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir
atitinka duomenis iš kurių jos sudarytos, tačiau teikėme pastabą dėl biudžeto tikslinimo.
2018 m. savivaldybės biudžetinės įstaigos (išskyrus savivaldybės administraciją),
dalyvaujant įvairiose projektinėse veiklose įstaigos gavo 227,0 tūkst. Eur, panaudojo 210,2 tūkst.
Eur. Biudžetinėms įstaigoms gavus lėšas projektams vykdyti jų pagrindu nebuvo tikslinamas 2018
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m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas20. Pagal Finansų ministerijos išaiškinimus Savivaldybės į
biudžetus turi įtraukti administracijos ir kitų pavaldžių įstaigų iš valstybės biudžeto gautas ES ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas. Savivaldybės turėtų pačios nusistatyti tvarką, kokiu
būdu savivaldybės pavaldžios įstaigos turėtų pateikti savivaldybės iždui informaciją apie iš
valstybės biudžeto gautas ir panaudotas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas
(rekomenduojama savivaldybei nusistatyti informacijos gavimo formą)21.
Šiaulių rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2018-12-31
ataskaitoje (forma Nr. 1-sav.) Dotacijos (ekonominės klasifikacijos kodų grupė 1.3.) nurodytos
227,0 tūkst. Eur mažesnės pajamos ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-12-31 ataskaitoje
(forma Nr. 2-sav.) 210,2 tūkst. Eur mažesnės išlaidos (Ekonominės klasifikacijos grupės 2.1. Darbo
užmokestis ir socialinis draudimas 10,0 tūkst. Eur, 2.2. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 183,2
tūkst. Eur ir 3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 17,0 tūkst. Eur).

2.2. Pastebėjimai dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Įvertinus 2018 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
teisingumą teikiame reikšmingus pastebėjimus dėl turto apskaitymo.
2018 m. neįgyvendinus teiktų rekomendacijų dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių (1. Imtis
priemonių, kad būtų patvirtintas/patikslintas tikslus Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių
vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. 2. Užtikrinti, kad visi Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantys vietinės reikšmės keliai ir gatvės būtų apskaitomi apskaitoje vadovaujantis 12-ojo
VSAFAS nuostatomis.) negalime pasisakyti dėl Finansų būklės ataskaitos straipsniuose A. II.3
Infrastruktūros ir kiti statiniai straipsnyje nurodyto 29 342,4 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių ir
gatvių likučio teisingumo. Pažymėtina, kad 2019 m. yra patikslinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių
duomenys, pakoreguotas Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialusis planas22. Remiantis
pakoreguotu Šiaulių rajono kelių ir gatvių sąrašų turi būti koreguojami ir apskaitos duomenys, o
2019 m. kelių inventorizacija turėtų būti atlikta pagal Inventorizacijos taisyklių nuostatą23, kad
,,Kelių inventorizavimo apraše nurodomas kelio numeris, kelio pavadinimas ir kelio ilgis pagal
valstybinės reikšmės kelių sąraše arba atitinkamos savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše
pateiktus duomenis“.
20

Įstatymas 2017-12-12 Nr. XIII-177.
http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/savivaldybiu-duk.
22
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-26 sprendimas Nr. T-90 ,,Dėl Šiaulių rajono koreguoto susisiekimo
sistemos specialiojo plano patvirtinimo“.
23
Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-06-03 nutarimo Nr. 719 ,,Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais) 231 p.
21
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Pagal 16-ojo VSAFAS ,,Biologinis turtas ir materialiniai ištekliai“24 reikalavimus, parkų ir
skverų želdinių įsigijimo (įveisimo) išlaidas biologiniu turtu pripažįsta tie viešojo sektoriaus
subjektai, kurie, siekdami teikti gyventojams socialinę, ekonominę ir gamtosauginę naudą, želdinius
sodina ir (arba) prižiūri parkuose ir skveruose, neatsižvelgiant į tai, ar žemė, kurioje įveistas
želdynas, viešojo sektoriaus subjektui perduota patikėjimo ar panaudos teise. Savivaldybės
administracija neįvertino, neapskaitė finansinėje apskaitoje Šiaulių rajono parkų ir skverų –
biologinio turto, todėl negalime patvirtinti, kad finansinių ataskaitų duomenys apie biologinio turto
likutį, kuris 2018-12-31 lygus nuliui yra teisingas.
Buhalterinės apskaitos skyriui 2016 m. buvo teikiama informacija25 apie žemės
sklypuose esančius želdynus (parkus ir skverus), kurie galėtų būti priskirti prie biologinio turto.
Audito metu buvo vertinama nebaigtos statybos turto grupė. Tikrinant 2018 Inventorizacijos
dokumentus, manome, kad nebaigtos statybos inventorizacija atlikta formaliai perkeliant
buhalterinės

apskaitos

duomenys

į

inventorizacijos

aprašų

žiniaraščius.

Vadovaujantis

inventorizacijos taisyklėmis26 inventorizuojant Nebaigtą statybą, turi būti įvertinta atliktų darbų
apimtis.
Apžiūrint kiekvieną nebaigtos statybos objektą, atliktų darbų apimtis turėtų būti nustatomos
pagal tai kas yra sulygta sutartyje (sumos, etapai, atlikimo laikas) su jau faktiškai atliktais darbais,
kurie yra pagrįsti pasirašytais dokumentais (sąskaitomis faktūromis, darbų atlikimo aktais). Taip pat
turėtų būti ne tik inventorizavimo aprašas, bet ir išvada ar darbai vysta pagal grafiką ar faktiniai
kiekiai (užaktuoti) atitinka planinius kiekius, kadangi inventorizacijos metu svarbu nustatyti faktą
dėl turto nuvertėjimo požymių jeigu nebaigta statyba nėra tęsiama27. Peržiūrėjus inventorizacijos
dokumentus nustatėme, kad turto nuvertėjimas nebuvo vertinimas, nors yra turto vienetų, kurie
apskaitomi Nebaigtos statybos, esminio pagerinimo darbų sąskaitose nuo 2006, 2010, 2012, 2013
metų, taip pat buvo pateikti duomenys, kad Nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų turto
grupėje yra apskaityti turto vienetai, kurių statybos ir remonto darbai užbaigti 2015-2018 m.

24

25

26

27

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-10 įsakymu Nr. 1K-233 patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir materialiniai ištekliai“ (su vėlesniais
pakeitimais).
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus 2016-12-27 tarnybinis pranešimas Nr. AA2122(17.11) Dėl biologinio turto.
Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-06-03 nutarimo Nr. 719 ,,Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais) 24 p.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-04 įsakymu Nr. 1K-229 patvirtino 22-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Turto nuvertėjimas“ 12 p ,,Viešojo sektoriaus subjektas,
vertindamas, ar statybos darbų sustabdymas reiškia turto (nebaigtos statybos) nuvertėjimą, turi atsižvelgti į tai, ar
statybos darbai yra laikinai atidedami, ar išlieka ketinimai ir yra patvirtinti planai tęsti darbus, ar statybos darbų
nenumatoma baigti. Jeigu statybos darbai yra tik nukeliami iki konkrečios datos ateityje, ne ilgesniam nei dvylikos
mėnesių laikotarpiui, turto nuvertėjimas nėra vertintinas“.
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Audito metu vertinant ilgalaikio turto įsigijimą, nustatyta, kad vykdant Projektų finansavimo
programos 05.01.00.00.76. projektą ,,Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“ įsigyti trys autobusai, kurių vertė 424.64 tūkst. Eur. 2018-06-15
atliktas išankstinis/avansinis mokėjimas 63.7 tūkst. Eur ir iš tiekėjo gavus 2018-12-12 sąskaitą
faktūrą IVA00003215, atliktas dalinis apmokėjimas 202.6 tūkst. Eur iš viso tiekėjui sumokėta
266.3 tūkst. Eur. 2018-12-31 neapmokėtos sąskaitos likutis 158,3 tūkst. Eur, tačiau apskaitoje
rodoma skola tiekėjui 298,2 tūkst. Eur (69100001 buhalterinė sąskaita) ir išankstinis apmokėjimas
(2115001 buhalterinė sąskaita) kurio vertė 140,0 tūkst. Eur. Apskaitos darbuotojo paaiškinimu
didesnė skola tiekėjams ir išankstiniai apmokėjimai nurodyti dėl negautų ES paramos lėšų. Pagal
buhalterinės apskaitos įstatymo28 nuostatą visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti
apskaitos dokumentais, o apskaitant projektų lėšas privaloma laikytis Tvarkos aprašo nuostatų29.

3. Turto ir lėšų valdymas, naudojimas, disponavimas, kiti pastebėjimai

Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto proceso tvarką reglamentuoja savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintos30 Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės
(toliau – Taisyklės), kuriose detalizuojamos biudžeto sudarymo, vykdymo, kontrolės ir kitos
procedūros. Pagal Taisyklių nuostatas ,,Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų asignavimų
panaudojimo teisinis pagrindas yra asignavimų valdytojų patvirtintos Savivaldybės biudžeto
programų sąmatos, o programų sąmatos sudaromos ir pateikiamos informacinėje sistemoje
„BiudžetasVS“ pagal Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintas programas, joms vykdyti
biudžete skirtus asignavimus, finansavimo šaltinį, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus“.
Vertinant Šiaulių rajono projektų finansavimo programos31 (toliau – Projektų finansavimo
programa) lėšų paskirstymą, vykdant Projektų finansavimo programos veiklas t.y. investicinius
projektus, įgyvendinant strateginius tikslus nėra aišku kokiu pagrindu tvirtinamos programų
sąmatos vykdant programą. Palyginus 2018-2020 m. strateginiame veiklos plane Projektų
finansavimo programai numatytus skirti asignavimus su Biudžeto išlaidų peržiūros žiniaraščio
duomenimis skirtomis lėšomis (patvirtintos sąmatos), nustatyti skirtumai. Pažymime, kad

28
29

30

31

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574, 12 str.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-07 įsakymas Nr. A-273 ,,Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ Europos sąjungos paramos lėšomis finansuojamų projektų
apskaitos tvarkos aprašas.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018-05-26 sprendimas Nr. T-151 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimas Nr. T-4 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės projektų finansavimo
programa (kodas 05).
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strateginio planavimo dokumentų duomenys turėtų būti pagrindas paskirstant Savivaldybės
biudžeto išlaidas, kadangi rengiant strateginius plėtros, strateginius veiklos planus atliekami tyrimai
analizuojamos savivaldybės stiprybės bei silpnybės, grėsmės bei galimybės, kurių pagrindu
nustatytos veiklos kryptys kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius
išteklius įgyvendinant nustatytus tikslus.
Nėra vykdoma Savivaldybės veiklos plano įgyvendinimo stebėsena32. Už 2017 metus
nebuvo parengta ir nepateikta Savivaldybės tarybai tvirtinti 2017-2019 metų savivaldybės veiklos
plano įgyvendinimo ataskaita, pagal nustatytus terminus nėra parengta ir 2018-2020 metų
savivaldybės plano įgyvendinimo ataskaita t. y. ataskaita už 2018 m.
Audito metu pastebėti netikslūs Ilgalaikio materialiojo turto kortelėse nurodyti Pastatų
grupės duomenys. Klaidingai nurodyta pirkimo data, eksploatacijos pradžia, nenurodyti turto
įsigijimo dokumentai33.

Savivaldybės kontrolierius

Saulius Mickus

Vyresnioji patarėja

Aurelija Drazdauskaitė

32

33

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017-12-19 sprendimas Nr. T-334 ,,Dėl strateginio planavimo Šiaulių rajono
savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26, 27 p.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-07 įsakymas Nr. A-273 ,,Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas 1011p.

19

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Rekomendacijos
eilės numeris
ataskaitoje

Rekomendacija

Priemonė, komentaras
rekomendacija įvykdyti

Vykdytojas

1.

Papildyti Šiaulių rajono savivaldybės
biudžeto sudarymo ir vykdymo
taisykles34, kuriose būtų nustatyta iš
valstybės institucijų gautų ES ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšų
apskaitymo savivaldybės biudžete
tvarka.

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracijos
Finansų skyrius

2.

Užtikrinti, kad visi Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantys vietinės
reikšmės keliai ir gatvės būtų apskaitomi
vadovaujantis 12-ojo VSAFAS
nuostatomis.

1. Turto valdymo
skyrius;
2. Buhalterinės
apskaitos skyrius.

Imtis priemonių, kad Biologinis turtas
būtų įvertintas ir apskaitytas finansinėje
apskaitoje pagal 16-ojo VSAFAS
reikalavimus.

3.

1. Aplinkos
apsaugos skyrius;
-

-

2. Buhalterinės apskaitos skyrius.

Nustatyti kontrolės procedūras, kad
atliekant metinę turto inventorizaciją
būtų laikomasi Inventorizacijos taisyklių
nuostatų bei nustatomas turto
nuvertėjimas pagal 22-ojo VSAFAS
nuostatas.
Užtikrinti, kad įsigyjant turtą ūkinės
operacijos būtų registruojamos pagal
apskaitos dokumentus.

4.

5.

34

Inventorizacijos
komisijos

Buhalterinės
apskaitos skyrius

Parengti ir papildyti
savivaldybės tarybos
sprendimo projektą dėl
Šiaulių rajono
savivaldybės biudžeto
sudarymo ir vykdymo
taisyklių ir teikti svarstyti
Savivaldybės tarybai.
Turto valdymo skyrius:
- informaciją apie per
2019 m. nuosavybės
teise Nekilnojamojo
turto registre
įregistruotus kelius ir
gatves pateikti
Buhalterinės apskaitos
skyriui.
Buhalterinės apskaitos
skyrius:
- užregistruoti apskaitoje
pagal skyriuje gautus
apskaitos dokumentus.
Aplinkos
apsaugos
skyrius:
- sudaryti savivaldybės
administracijos komisiją
biologinio
turto
įvertinimo
tvarkai
nustatyti.
- pagal komisijos išvadas
pateikti
informaciją
Buhalterinės apskaitos
skyriui.
Buhalterinės apskaitos
skyrius:
- užregistruoti apskaitoje
pagal skyriuje gautus
apskaitos dokumentus.
Prieš atliekant
inventorizaciją komisijos
pirmininkas supažindina
komisijos narius su
Inventorizacijos tvarka
bei vidiniais teisės aktais.
Projekto „Šiaulių rajono
vietinio susisiekimo
viešojo transporto
priemonių parko
atnaujinimas“ vykdymo
pabaiga yra 2019 m.

Rekomendacijos
įgyvendinimo ir
informavimo apie
įgyvendinimą data
Rekomendaciją
įgyvendinti iki 201912-31.

1. Rekomendaciją
įgyvendinti iki
2019-12-31.

2.Apskaitoje
registruoti tuo
ataskaitiniu
laikotarpiu, kada
gauti apskaitos
dokumentai.
1. Rekomendaciją
dėl komisijos išvadų
įgyvendinti iki
2019-12-31.

2. Apskaitoje
registruoti tuo
ataskaitiniu
laikotarpiu, kada
gauti apskaitos
dokumentai.
Nuolat prieš atliekant
inventorizaciją

Rekomendacija
įvykdyta 2019
birželio mėn.

m.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018-05-29 tarybos sprendimas Nr. T-151 ,, ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės
biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.
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6.

7.

8.

2019 m. gegužės mėnesį
CPVA atliko projekto
patikrą, gautas teigiamas
įvertinimas.
Administracija ES
paramos lėšas gavo
2019-06-19, pinigų
pervedimas į Finansų
skyrių atliktas 2019-0626, paskutiniai įrašai,
vadovaujantis Tvarkos
aprašo nuostatomis
atlikti 2019 m. birželio
mėn.
05 programos sąmatą
sudaryti ir tvirtinti pagal
atitinkamų metų
strateginiame veiklos
plane numatytoms
veikloms vykdyti skirtus
asignavimus.

Siekiant įgyvendinti nustatytus
strateginius tikslus ir uždavinius vykdant
patvirtintas biudžeto programas
užtikrinti, kad programų sąmatos būtų
sudaromos ir patvirtintos pagal
atitinkamų metų strateginiame veiklos
plane numatytoms veikloms vykdyti
skirtus asignavimus.
Kasmet atlikti savivaldybės strateginio
veiklos plano pasiektų rezultatų analizę ir
vertinimą.

Investicijų skyrius

Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius

Pagal Strateginio
planavimo Šiaulių rajono
savivaldybėje
organizavimo tvarkos
aprašo nuostatas kasmet
rengti savivaldybės
strateginio veiklos plano
įgyvendinimo ataskaitas.

Patikslinti ilgalaikio turto kortelių
duomenis, nurodant būtinus rekvizitus,
duomenis pagal Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos vadovo tvarkos aprašo
reikalavimus.

1. Atsakingi už
turtą asmenys;
Buhalterinės
apskaitos skyrius

Atsakingi už turtą
asmenys:
Pateikti (raštu)
Buhalterinės apskaitos
skyriui kitą, išskyrus
sumas, apskaitai tvarkyti
reikalingą informaciją.
Buhalterinės apskaitos
skyrius:
- užregistruoti apskaitoje
pagal skyriuje gautus
apskaitos dokumentus.

Rekomendaciją
įgyvendinti iki
2019-12-31.

Savivaldybės
strateginio veiklos
plano įgyvendinimo
ataskaitas rengti
Strateginio
planavimo Šiaulių
rajono savivaldybėje
organizavimo tvarkos
apraše numatytais
terminais. 2017 m. ir
2018 m. ataskaitos
bus teikiamos tvirtinti
Savivaldybės tarybai
2019 m. rugsėjo 3 d.
posėdyje.
Nuolat, gavus
informaciją.
Apskaitoje registruoti
tuo
ataskaitiniu
laikotarpiu,
kada
gauti
apskaitos
dokumentai arba kita
informacija.
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PRIEDAI
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos
,,Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto
naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatai“
1 priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas – įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, bei įvertinti Savivaldybės (valstybės) lėšų ir
turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus35 ir
Tarptautinių audito standartų36 reikalavimus siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad
konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o
valstybės/savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Audito metu vertinome Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateiktus ataskaitų
rinkinius:
1.

Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį,

kurį sudarė Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma
Nr.1-sav.), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.2-sav.),
Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas,
Skolinių įsipareigojimų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.) ir Mokėtinų ir gautinų
sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4).
2.

Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudarė

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, Veiklos rezultatų ataskaita
pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d.
duomenis, Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2018 metų
finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir jo priedai.

35

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
36
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai audito
standartai (Lietuvos audito rūmų išversti į lietuvių kalbą, lar.lt/www/new/page.php?204).
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2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą sudarė 38 853,1 tūkst. Eur pajamų gautų iš
mokesčių, dotacijų, sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto, 850,1 tūkst. Eur paskolų lėšos
ir ankstesnių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutis 1 896,3 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos sprendimu biudžeto pajamos paskirstytos 57 asignavimų valdytojams.
Dirvonėnų mokykla daugiafunkcinis centras 2018-10-09 baigė veiklą37. 2018 metais asignavimų
valdytojai vykdė 9 Savivaldybės veiklos programas, jų vykdymui panaudojo 40.760,1 tūkst. Eur.
Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas 2018 metų
konsolidavimo schemai parengti patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu38,
kuriame patvirtinti 51 kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, iš jų: 48 biudžetinės įstaigos, 4
viešosios įstaigos ir 1 išteklių fondas. Į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį įrašyta
Savivaldybei priklausanti nuosavo kapitalo dalis kontroliuojamose ne viešojo sektoriaus
subjektuose (UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, UAB Kuršėnų autobusų parkas, UAB ,,Kuršėnų
vandenys“, VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras), kurių savininkė yra
Savivaldybė bei asocijuotose ir kituose subjektuose (VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras,
AB ,,Šiaulių energija“, UAB ,,Toksika“) kuriuose Savivaldybė yra dalininkė.
Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotos Finansinės
būklės ataskaitos duomenimis, turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir atitinkamai
finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis buvo 117 836,20 tūkst. Eur. Palyginus su
praėjusiais 2017 metais, turto vertė 2018 metais padidėjo 7 480,64 tūkst. Eur.
Savivaldybės konsoliduotos Veiklos rezultatų ataskaitos 2018 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, Savivaldybės viešasis sektorius gavo 52 738,71 tūkst. Eur pagrindinės veiklos pajamų
ir patyrė pagrindinei veiklai vykdyti 50 239,19 tūkst. Eur sąnaudų. Viešojo sektoriaus pagrindinės
veiklos pajamos viršijo pagrindinės veiklos sąnaudas 2018 m. pagrindinės veiklos perviršis siekė
2 499,52 tūkst. Eur.
Įvertinus kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos rezultatus bei esminių apskaitos
klaidų taisymo ir nuosavybės metodo įtaką, ataskaitinių metų Savivaldybės viešojo sektoriaus
veiklos rezultatas – 2 332,91 tūkst. Eur grynasis perviršis.
Audito metu buvo atlikta išsami rizikos analizė. Siekiant gauti audito tikslams reikalingų
įrodymų, atliktas vidaus kontrolės vertinimas, buvo susipažinta su vidaus kontrolės aplinka ir
procedūromis, atliktas kontrolės testavimas, nustatytas kontrolės procedūrų efektyvumas, atlikta
rizikos analizė.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus audito įrodymus buvo taikytos
skaičiavimo dokumentų tikrinimo, analitinės ir paklausimo audito procedūros.
37
38

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018-05-29 sprendimas T-177 ir 2018-10-09 sprendimas Nr. T-294.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-05 įsakymu Nr. A-1496.
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Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų,
sutartinių įsipareigojimų ir kt. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes,
priežastis ir pasekmes.
Atlikome suplanuotas audito procedūras, kurių metu vertinome 2018 m. finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis bei valstybės/savivaldybės lėšų ir turto valdymo
naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. Atliktos audito procedūros svarbiausiose apskaitos srityse:
ilgalaikio turto (nematerialiojo, materialiojo, finansinio), darbo užmokesčio. Vertinome prekėms ir
paslaugos įsigyti asignavimų naudojimą. Atlikome ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių
detalias ir analitines audito procedūras (Šiaulių rajono Savivaldybės administracija, Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros centras, Kuršėnų vaikų globos namai, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla
daugiafunkcinis centras, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno
Ivinskio gimnazija, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų
mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė", Šiaulių r. Meškuičių gimnazija, Šiaulių r.
Kuršėnų meno mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas", Šiaulių r. Bubių
mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Buratinas", Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis
,,Puriena", Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis) atsirinktose biudžetinėse įstaigose. Buvo atrinkti
audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Kituose subjektuose, atlikome analitines
procedūras grupės lygiu.
Audito ataskaitoje pateikėme reikšmingus pastebėjimus dėl 2018 m. Šiaulių rajono
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų, lėšų valdymo naudojimo ir disponavimo
jais. Apie audito metu nustatytus nereikšmingus dalykus subjektai buvo informuoti raštais (2
priedas).

24

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ,, Šiaulių
rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo
finansinio (teisėtumo) audito rezultatai“
2 priedas

Siųsti raštai audituotoms įstaigoms:

Eil.
Subjekto pavadinimas
Nr.
1.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija

3.

4.
5.

6.

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio
mokykla
Šiaulių r. Kuršėnų Meno mokykla
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo
paslaugų centras
Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Antraštė

Registracijos
data
2018-08-20

Dokumento
Nr.
S-22(1.7)

2019-06-06

S-13(1.7)

Dėl audito metu nustatytų
dalykų
Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2019-06-06

S-14(1.7)

2019-06-11

S-15(1.7)

Dėl audito metu nustatytų
dalykų

2019-06-27

S-18(1.7)

Dėl 2018 metų
savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audito
Dėl audito metu nustatytų
dalykų

