MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Molėtų rajono savivaldybės tarybai
Molėtų rajono savivaldybės administracijai

AUDITO IŠVADA
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO
VYKDYMO ATASKAITŲ IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR
TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TEISĖTUMO
2016 m. liepos 15 d. Nr. IŠ-4
Molėtai
Atlikau Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių, valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams auditą.
Vadovybės atsakomybė
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS),
konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą bei už Savivaldybės biudžeto
asignavimų ir Savivaldybės turto administravimą, Savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą,
už efektyvią vidaus kontrolę.
Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai atsakingi už savo institucijų valstybės ir
Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, jų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams, efektyvią vidaus kontrolę.
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Auditoriaus atsakomybė
Mano pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Molėtų rajono savivaldybės
2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir dėl
valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams Savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupėje.
Auditą atlikau pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nurodyta auditą planuoti ir
atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, lėšų ir turto naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu surinkau įrodymus, kuriais pagrindžiau Molėtų rajono
savivaldybės apskaitos, konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
parengimo ir pateikimo, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Manau, kad surinkti audito įrodymai suteikia
pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.
Besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Mano nuomone, Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
pagrindas
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo duomenys nesutampa su Savivaldybės
administracijos buhalterinės apskaitos duomenimis, keliai ir gatvės neįregistruoti Nekilnojamojo
turto registre, analitinė kelių apskaita nėra tiksli, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms neteisingai
skaičiuojamas nusidėvėjimas (amortizacija), todėl negaliu patvirtinti Konsoliduotoje FBA eil, A II.
3. Infrastruktūros ir kiti statiniai 13674,6 tūkst. Eur sumos dalies – 6734,46 tūkst. Eur – vietinės
reikšmės keliai ir gatvės, tikrumo ir teisingumo.
Konsoliduotoje FBA eil. „B Biologinis turtas“ likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio
dienai yra 6,11 tūkst. Eur.
Savivaldybės apskaitos politikoje, apsprendžiant, kas yra laikoma biologiniu turtu, duota
nuoroda į standartus, bet nėra konkrečiai apspręsta, kas bus laikoma biologinio turto vienetu, kas ir
kokia tvarka nustatys, ar turtas priskirtinas biologiniam turtui.
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Biologinio turto vertinimo taisyklės (metodika) nepatvirtintos, todėl negalėjau įsitikinti, ar
pirminio pripažinimo metu buvo vertinama, ar turtas priskirtinas biologiniam turtui, ar prieš
sudarant finansines ataskaitas buvo vertinamas biologinio turto vertės pasikeitimas. Turto kortelėse
nėra informacijos apie turto buvimo vietą ir sudėtį. Negalėjau įsitikinti, ar visas biologinis turtas ir
konkrečiai kuris (priklausantis Savivaldybei nuosavybės teise) registruotas apskaitoje.
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių negaliu patvirtinti biologinio turto likučio paskutinei
ataskaitinio laikotarpio dienai – 6,11 tūkst. Eur – sumos tikrumo ir teisingumo.
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mano nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Molėtų rajono savivaldybės 2015 metais konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys visais
reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaita nevisiškai atitinka 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“ reikalavimus. Ne visi keliai (gatvės) registruoti buhalterinėje apskaitoje.
Vietinės reikšmės kelių apskaita yra netiksli, nerodo realios šio turto vertės ir nesudaro galimybių
tinkamai kontroliuoti šį turtą.
2015 metų konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje biologinio turto vertė buvo 6,11 tūkst.
Eur. Negalėjau įsitikinti, ar pirminio pripažinimo metu buvo vertinama, ar turtas priskirtinas
biologiniam turtui, ar prieš sudarant finansines ataskaitas buvo vertinamas biologinio turto vertės
pasikeitimas, ar visas biologinis turtas registruotas buhalterinėje apskaitoje; biologinio turto
apskaita tvarkoma ne pagal turto vienetus. Biologinio turto apskaita nevisiškai atitinka 16-ojo
VSAFAS „Biologinis turtas ir materialiniai ištekliai“ reikalavimus.
Sąlyginė nuomonė dėl valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mano nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai, Molėtų rajono savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais
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2016 metais valstybės ir Savivaldybės lėšas ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir
naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito išvada pateikiama kartu su Molėtų rajono savivaldybės finansinio (teisėtumo)
audito ataskaita.
Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

