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ĮŽANGA
Audito tikslas ir apimtis
Vadovaudamiesi Valstybės kontrolės įstatymu 1 ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu 2 , atlikome Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių ir fondo lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumo auditą. Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius
audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito
ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl fondo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareiškiama audito
išvadoje.
Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti ataskaitos priede „Audito apimtis ir
metodai (9–10 psl.).

Rezervinio (stabilizavimo) fondo paskirtis
Rezervinis (stabilizavimo) fondas, kurio paskirtis 3 yra kaupti valstybės piniginius išteklius,
siekiant užtikrinti valstybės finansinį stabilumą galimų ekstremaliųjų situacijų ir
ekonominės grėsmės atveju, buvo įsteigtas 2001 metais. Remiantis Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymu 4, šis fondas yra viešojo sektoriaus subjektas, kurį valdo Finansų
ministerija 5 pagal Seimo patvirtintą metinę fondo lėšų sąmatą 6. Fondo apskaitą tvarko
Finansų ministerija atskirai nuo savo, kaip asignavimų valdytojos, apskaitos 7 . Fondo
finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu 8 ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, o fondo
lėšų sąmatos vykdymo ataskaita sudaroma pagal Išteklių fondų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio sudarymo taisykles 9. Finansų ministerija iki spalio 1 d. teikia ataskaitų
rinkinį Vyriausybei. Ši, pritarusi rinkiniui, iki spalio 10 d. jį pateikia Seimui. 10 Valstybės
kontrolė ne vėliau kaip iki spalio 1 d. Vyriausybei ir ne vėliau kaip iki spalio 10 d. Seimui
pateikia valstybinio audito išvadą ir audito ataskaitą dėl audituotų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių 11.

9 str. 3 d. 4 p.
30 str. 2 d. 4 p.
3
Seimo 2002-05-30 nutarimu Nr. IX-912 patvirtinti Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatai, 2 p.: „kaupti
valstybės piniginius išteklius reikalingus valstybės biudžeto išlaidoms finansuoti Fiskalinės sutarties
įgyvendinimo konstitucinio įstatymo numatyta tvarka nustačius išskirtines aplinkybes ir jas paskelbus bei
valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu,
su tuo susijusiomis sutartimis ar susitarimais, vykdyti (grąžintinai)“.
4
2 str. 19 d. ir 22 d. 6 p.
5
Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatai, 4 p.
6
2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 18 str.
7
Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatai, 19 p.
8
19 str. 1 ir 2 d., 21 str. 1 d.
9
Finansų ministro 2014-12-16 įsakymas Nr. 1K-461 „Dėl Išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
sudarymo taisyklių patvirtinimo“.
10
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 32 str. 6 d. 1 p., 7 d.
11
Ten pat, 30 str. 3 d.
1
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Fondo lėšos kaupiamos atskiroje Finansų ministerijai atidarytoje sąskaitoje Lietuvos
banke. Fondo sudarymo šaltiniai yra 50 proc. į valstybės biudžetą gautų:
●

lėšų, įstatymų nustatyta tvarka privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius
akcijų paketus;

●

dividendų;

●

lėšų, viešo aukciono būdu įstatymų nustatyta tvarka pardavus valstybės nekilnojamąjį
turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus;

●

lėšų, pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 2019-01-01 – pardavus
visus valstybinės žemės sklypus).

Į fondą taip pat gali būti pervedami atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyti pervesti į fondą perteklinio
valstybės biudžeto ir kiti asignavimai, pajamos, gautos investavus fondo lėšas ar gautos
už fondo lėšų likutį banko sąskaitose, kitos teisėtai gautos lėšos (2018 metais tokių lėšų
gauta ir pervesta į fondą nebuvo).
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AUDITO REZULTATAI
1.

FINANSINIŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
VISAIS REIKŠMINGAIS ATŽVILGIAIS YRA TEISINGI
1.

2.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenų iškraipymų ir fondo lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pažeidimų nenustatėme.
Fondo parengtos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.

FONDE NESUKAUPTA PAKANKAMAI LĖŠŲ FISKALINIAM
REZERVUI

2.1.

Fondo lėšos augo, tačiau mažiau, nei planuota
2.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio duomenimis, per metus
fondas gavo 68,4 mln. Eur įplaukų ir patyrė apie 0,7 mln. Eur išlaidų, kurias sudarė
neigiamos palūkanos už banko sąskaitoje esantį lėšų likutį. Fondo lėšos pamažu didėja:
2017 metų pabaigoje jame buvo sukaupta 163,5 mln. Eur (0,4 proc. BVP), 2018 metų
pabaigoje – 230,9 mln. Eur (0,5 proc. BVP), 2019 metų pabaigoje planuojama sukaupti
353,7 mln. Eur (0,8 proc. BVP).

3.

Vyriausybė 2019 metų stabilumo programoje 12 ir ankstesnių metų programose fiskalinių
rezervų kaupimą įvardija kaip vieną svarbiausių viešųjų finansų politikos vidutinio
laikotarpio tikslų. Numatoma, kad 2019–2022 metų laikotarpiu bus vykdoma iš esmės
neutrali fiskalinė politika, bus derinamas siekis išnaudoti vis dar palankias ekonomines
aplinkybes toliau kaupti fiskalinius rezervus, kartu įgyvendinant struktūrines reformas,
vykdyti kitus strategiškai svarbius įsipareigojimus. Rezerviniame (stabilizavimo) fonde iki
2022 metų pabaigos numatoma sukaupti iki 1,139 proc. BVP finansinio turto.

4.

Valstybės kontrolė nuolat pabrėžia, kad esamo dydžio fiskalinis rezervas neužtikrina
valstybės finansų stabilumo, todėl Vyriausybė turėtų ieškoti papildomų tvarių šio fondo
finansavimo šaltinių. Nuo 2015 metų Valstybės kontrolės sudėtyje veikianti fiskalinė
institucija ne kartą konstatavo, kad turi būti įvertintas ir teisės aktuose nustatytas tiek
grėsmės Lietuvos valstybės finansų tvarumui nekeliantis skolos lygis, tiek ir siektina
fiskalinė erdvė, kad būtina apsispręsti, kokio dydžio minimalų fiskalinį rezervą Lietuva turi
sukaupti ir (ar) kiek ciklinių pajamų skirti skolai mažinti. Lietuvos stabilumo 2019 metų
programos vertinimo ataskaitoje 13 ir 2019 m. liepos mėn. paskelbtose Europos fiskalinės
12
13

Lietuvos 2019 metų stabilumo programa, Vyriausybės 2019-04-24 nutarimas Nr. 385.
2019-05-14 ataskaita Nr. BPE-2 „Lietuvos stabilumo 2019 metų programos vertinimas“.
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politikos monitoriaus įžvalgose 14 fiskalinė institucija pabrėžė, kad palanki 2019–2020 metų
Lietuvos verslo ciklo padėtis įspėja apie būtinybę vykdyti neutralią fiskalinę politiką, bet
Lietuvos fiskalinė politika išlieka prociklinė, nors ir gerina kryptį. Tai reiškia, kad gerais
laikais nėra formuojama pakankama erdvė tam, kad verslo ciklo nuosmukio metu būtų
galima vykdyti anticiklinį skatinimą arba bent neutralią fiskalinę politiką. Fiskalinė
institucija taip pat pažymėjo, kad Lietuvos stabilumo 2019 metų programoje numatytų
fiskalinių Vyriausybės pastangų neutraliai politikai nepakanka, o 2018 metais, nepaisant
geresnio, nei planuota, valdžios sektoriaus balanso rodiklio, rezervuose sukaupta lėšų
mažiau, negu buvo planuota. Platesnė informacija apie sukauptus rezervus finansų
stabilumui šalyje užtikrinti pateikta 2018 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
ir valstybės skolos duomenų ir jos valdymo vertinimo ataskaitoje 15.
5.

Didžiausią fondo įplaukų dalį (apie 95 proc.) sudaro valstybės valdomų įmonių dividendai
(fondui skiriama 50 proc. į valstybės biudžetą sumokamų dividendų). 2018 metais šių
įplaukų gauta 66,0 mln. Eur, t. y. beveik 30,0 mln. Eur daugiau nei 2017 metais. Nepaisant
pajamų augimo, antrus metus iš eilės į fondą nepateko atitinkamų metų sąmatoje
numatyti tarpiniai dividendų mokėjimai iš Lietuvos energijos įmonių grupės (jos
dividendai sudaro reikšmingiausią įplaukų dalį). Dėl šios priežasties 2017 metais fondas
negavo apie 22,0 mln. Eur, 2018 metais – apie 23,0 mln. Eur. Tiek šio, tiek ankstesnio audito
metu Finansų ministerijai teikėme pastebėjimus dėl fondo lėšų sąmatos formavimo
praktikos. Viena iš taikytų ydingų praktikų – planuojant ir įstatymu tvirtinant ateinančių
metų fondo lėšų sąmatas nebuvo įvertinama, kaip vykdoma einamųjų metų fondo sąmata,
t. y. fondo lėšų likutis metų pradžioje buvo planuojamas toks pat, koks buvo suplanuotas
prieš metus, o ne labiausiai tikėtinas pagal planavimo metu turimus einamųjų metų
vykdymo duomenis. Dėl to einamaisiais metais nesurinkta fondo įplaukų dalimi didėjo
kitų metų atotrūkis tarp planuotų ir faktinių fondo įplaukų. Į pastabas dėl planuojamo
lėšų likučio buvo atsižvelgta sudarant 2019 metų fondo lėšų sąmatą.

6. Siekiant sukaupti daugiau lėšų Rezerviniame (stabilizavimo) fonde buvo priimti teisės
aktų pakeitimai, kuriais numatytas papildomas fondo finansavimo šaltinis – nuo
2019 metų įsigaliojo fondo nuostatų pakeitimas 16, pagal kurį į fondą pervedama 50 proc.
lėšų, gautų į valstybės biudžetą, pardavus valstybinės žemės sklypus (iki tol buvo tik
žemės ūkio paskirties). Įvertinę 2019 metų I pusm. vykdymo duomenis, įžvelgiame riziką,
kad fondas nebus papildytas suplanuoto 17,9 mln. Eur dydžio įplaukomis iš šio šaltinio –
fondas gavo 6,3 mln. Eur (35 proc.) planuotų metinių įplaukų.

2.2.
7.

Didėjant fonde sukauptoms lėšoms, didėja jų išlaikymo kaštai
Kasmet augant fonde sukauptoms lėšoms, didėja ir šių lėšų išlaikymo kaštai. 2017 metais
neigiamos palūkanos už šias lėšas, laikomas Lietuvos banko sąskaitoje, sudarė
0,5 mln. Eur, 2018 metais – 0,7 mln. Eur. Valstybės kontrolė, atlikusi 2016 metų nacionalinio
finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos duomenų ir jos valdymo auditą 17 , yra
pažymėjusi, kad pasigendama sprendimų, kurie leistų sutaupyti valstybės biudžeto lėšų,

14

15

Prieiga per internetą. http://www.vkontrole.lt/bp/failai/files/Fiskalinis_monitorius_bir%C5%BEelis_2019_07_03.pdf.

Valstybinio audito ataskaita „2018 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos duomenų
ir jos valdymo vertinimas“.
16
Seimo 2018-12-11 nutarimas Nr. XIII-1716 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002-05-30 nutarimo Nr. IX-912 „Dėl
Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
17
Valstybinio audito ataskaita „2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos
vertinimas“, 2017-09-29 Nr. FA-2017-P-60-6-8-1.
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mokamų už piniginių išteklių laikymą sąskaitose, ir teikė rekomendacijas Finansų
ministerijai optimizuoti valstybės piniginių išteklių likučius ir lanksčiau taikyti įvairias lėšų
investavimo strategijas. Šių rekomendacijų įgyvendinimo vis dar laukiama.

2.3.

Numatomi pokyčiai, dėl kurių valstybės fiskalinis rezervas mažėtų

8. Vyriausybei yra pateikti teisės aktų pakeitimai 18 , kuriais siūloma dalį Rezervinio
(stabilizavimo) fondo gaunamų įplaukų skirti lėšoms, kuriomis bus finansuojamas
radioaktyviųjų atliekų giluminio atliekyno įrengimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas,
kaupti. Pateiktais skaičiavimais atliekyno įrengimo kaina siekia apie 2 520,0 mln. Eur,
vidutinis metinis finansavimo poreikis iki 2078 metų – 42,7 mln. Eur. Šiam tikslui siūloma
skirti 50 proc. į fondą gaunamų valstybės valdomų įmonių dividendų (25 proc. visų į
valstybės biudžetą sumokamų minėtų įmonių dividendų). Priėmus sprendimą dalį fondo
įplaukų atidėti valstybės ateinančių laikotarpių įsipareigojimams finansuoti, mažėtų
fondo lėšų dalis, skiriama fiskaliniam rezervui kaupti.

Valstybės kontrolierius

Arūnas Dulkys

8

Vyriausybės nutarimo projektas, registruotas TAIS 2019-09-20 Nr. 19-11206. Prieiga per internetą: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/da010cb1db9611e9a85be81119c7a8fa?jfwid=pffih31st.
18
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PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių ir lėšų bei turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
vertinimas“
priedas

Audito apimtis ir metodai
Audito tikslas:
●

įvertinti Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę;

●

įvertinti Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais 2018 metais teisėtumą.

Audituotos 2018 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo ataskaitos:
●

finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų, grynojo turto pokyčių ataskaitos ir
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, parengti pagal 2018-12-31 duomenis;

●

lėšų sąmatos vykdymo 2018-12-31 ataskaita ir jos aiškinamasis raštas.

Auditas atliktas:
●

pagal Valstybinio audito reikalavimus 19 , tarptautinius audito standartus (TAS) 20 ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus 21;

●

siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ir biudžeto vykdymo
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o fondo lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir
jais disponuojama teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir
vidaus kontrolės apribojimų.
Pagrindiniai ataskaitų duomenys

2018 metų pradžios ir pabaigos turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likučiai:
2018 metų pradžioje turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis buvo iš viso
163 519,7 tūkst. Eur, pabaigoje – 231 841,6 tūkst. Eur.
2018 metais gautos įplaukos ir patirtos išlaidos:
Fondas gavo 68 399,0 tūkst. Eur įplaukų, iš jų:

●

65 972,2 tūkst. Eur – 50 proc. įplaukų, gautų į valstybės biudžetą už dividendus;

●

1 360,8 tūkst. Eur – 50 proc. įplaukų, gautų į valstybės biudžetą už nekilnojamąjį turtą ir kitus
nekilnojamuosius daiktus;

Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“.
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti tarptautiniai
audito standartai (Lietuvos auditorių rūmų išversti į lietuvių kalbą). Prieiga per internetą:
http://lar.lt/www/new/page.php?326.
21
Finansinio audito (1000–1810 TAAIS) ir atitikties audito (4000 TAAIS) standartai. Prieiga per internetą:
http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350.
19

20

9

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA

Pagrindiniai ataskaitų duomenys

●

1 066,0 tūkst. Eur – 50 proc. įplaukų, gautų į valstybės biudžetą už valstybinės žemės ūkio paskirties žemės
sklypus.
Fondas patyrė 727,4 tūkst. Eur išlaidų, kurias sudarė neigiamos palūkanos už fondo banko sąskaitoje esantį
lėšų likutį.
Veikusios pavaldžios, kontroliuojamos ir (ar) konsoliduojamos įstaigos
Fondas neturi pavaldžių, kontroliuojamų ar konsoliduojamų įstaigų.
Audito apimties apribojimai
Audito apimtis nebuvo ribojama.
Vertintos sritys ir atliktos procedūros dėl 2018 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo ataskaitų rinkinių
duomenų
Atlikus fondo veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimą, nustatytos svarbiausios audito sritys:
Pagrindinės veiklos pajamos. Sričių, kuriose egzistuoja reikšminga iškraipymo rizika, nenustatyta, apsispręsta
įvertinti, ar visos gautos pajamos ir su jomis susijusios ūkinės operacijos apskaitoje užregistruotos laiku,
teisingos vertės, esant tinkamiems pagrindžiantiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų korespondencijomis,
ar duomenys teisingai atskleisti finansinėse ir kitose ataskaitose.
Sritys, kuriose nustatytas kontrolės procedūrų efektyvumas (atliktas kontrolės testavimas):
Vidaus kontrolė nebuvo testuojama.
Sritys, kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros (detalieji testai ir (ar) analitinės procedūros):

●

Pagrindinės veiklos pajamos – atlikti 100 proc. apimties detalieji testai, siekiant gauti baigtumo, tikrumo,
buvimo, įvertinimo, atskleidimo tvirtinimus.

●

Metinių ataskaitų sudarymas – atliktas 100 proc. vertinimas, siekiant gauti atskleidimo tvirtinimą.

Bendras ataskaitų rinkinio vertinimas:
Įvertintas taikomų apskaitos metodų tinkamumas ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų
pagrįstumas; bendras finansinių ataskaitų pateikimas, struktūra ir turinys, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar šiose
ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai pateikti taip, kad atitiktų VSAFAS reikalavimus; bendras biudžeto
vykdymo ataskaitų pateikimas, struktūra ir turinys, ir tai, ar šiose ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai
pateikti taip, kad atitiktų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo reikalavimus.
Vertintos sritys ir jose atliktos procedūros dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais 2018 metais teisėtumo
Atlikus fondo veiklos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimą, nustatytos svarbiausios audito sritys:
Fondo įplaukos ir išlaidos, reikšmingos neatitikties rizikos nenustatyta.
Sritys, kuriose nustatytas kontrolės procedūrų efektyvumas (atliktas kontrolės testavimas):
Vidaus kontrolė nebuvo testuojama.
Sritys, kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros (detalieji testai ir (ar) analitinės procedūros):
Pagrindinės veiklos pajamų (įplaukų) srityje vertinta:

●
●

Ar 2018 metais gautinos fondo lėšos pagal atskirus šaltinius pateko į fondą visos ir laiku.

●

Ar fondo lėšos (administravimo išlaidos) buvo naudojamos, valdomos ir jomis buvo disponuojama
laikantis teisės aktų.

Fondo sąmatos neįvykdymo priežastys (ar už lėšų surinkimą ir pervedimą atsakingos institucijos iki galo
įvykdė savo įsipareigojimus).

Vertinta atitiktis šiems teisės aktams:
Įstatymai:

●
●

Valstybės iždo įstatymas, 9, 10 ir 101 str.
2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 18 str.

Seimo nutarimas:

●

„Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“, 2002-05-30 Nr. IX-912.

Įsakymai:

●

Finansų ministro 2003-11-13 įsakymas Nr. 1K-273 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų valdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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