2019 finansinius metus

Auditų rezultatai už

16,9 mlrd. Eur

17,5

36,2%
2,0%

mlrd. Eur
Valstybės skola

Eur
979,0 mln.
Sukauptas rezervas

Konsoliduotos nacionalinės pajamos

BVP

2019 m. Valstybės biudžeto išlaidos 11,3 mlrd. Eur.
Išlaidos
skolintų ir valstybės biudžete nepatvirtintų lėšų
Derybųišbiudžetas
8 976,4 mln. Eur

178 mln. Eur

=

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms ugdymo reikmėms

=

691 mln. Eur

valstybės biudžeto lėšų

1,6 %

Esama „viršbiudžetinių“ išlaidų finansavimo praktika:
Nerodomas tikrasis viešųjų finansų vaizdas
Didėja rizika pažeisti fiskalinės drausmės reikalavimus

6,1 %

valstybės biudžeto lėšų

65 proc. mokytojų šalyje dirba mažesniu nei 1 etato krūviu
Nenustatyti mokytojo darbo krūvio sudarymo principai, kai jis dirba
didesniu ar mažesniu, nei 1 etato darbo krūviu

Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF)

Valstybinio socialinio draudimo fondas (VSDF)

Visose tikrintose gydymo įstaigose sąnaudos paslaugų kainai
apskaičiuoti – nepalyginamos, o 70 % įstaigų – ir neteisingos

lėšų trūkumas daliai socialinio draudimo rūšių
išmokų 2020-2022 metais, kurį planuojama
kompensuoti teigiamą rezultatą duosiančių
socialinio draudimo rūšių pajamomis

7,6 mln. Eur

15 (iš 20) tikrintų gydymo įstaigų teikė ne tik ministerijos patvirtintas,
bet ir kitas mokamas medicinines paslaugas
Mokamų medicininių paslaugų sąrašai naujinti prieš 10 metų

tiek VSDF rezervo iš 606 mln. planuojama liks
nepanaudota 2020 m. pabaigoje, tačiau
neįvertintos rizikos tęsiantis COVID–19

100 mln. Eur

10 (iš 20) tikrintų gydymo įstaigų personalo darbo užmokesčiui didinti
skyrė visas papildomas fondo lėšas, rekomenduotas asmens
sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys
Nustatyti trūkumai:

P

P Pajamos BT Biologinis turtas
K Keliai

V Kultūros vertybės 2 995 subj.

IĮ Ilgalaikiai įsipareigojimai
AM Apskaitos metodų taikymas

26 subj.

12 subj.

Savivaldybių

Valstybinio
socialinio draudimo
fondas

Privalomojo
sveikatos draudimo
fondas

2019 m. biudžetų įplaukos ir išlaidos

VSDF
PSDF
0

Ilgalaikio darbo
išmokų fondas
mln. Eur.

Likutis
Garantinis fondas
Ilgalaikio darbo išmokų fondas
VĮ

2000

15

VĮ Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo fondas

Išlaidos

4580
4154

834
2025
2074
347

Rezervinis
(stabilizavimo)
fondas

Įplaukos

10229
11320

351

Garantinis fondas

V KR

AM

tinkama aprėptis – nuo 2023 m.

Valstybės

IĮ

K BT V

KR Konsolidavimo rankiniai įrašai

3 645 subj.

Valstybės

602 subj.

4000

valstybinio
audito
išvadų

6000

8000

10000

12000

8,3

75,7

30,3 10,2

24,3

81,1

Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo fondas

4,8

Rezervinis (stabilizavimo) fondas

56,5

4,5

0,4

1,1 286,4

Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Nacionalinis
48 savivaldybėms pateikta sąlyginė nuomonė,
* 12
– besąlyginė nuomonė

Valstybės
Savivaldybių*

Neaktualu

VSDF

Sąlyginė nuomonė

PSDF

Besąlyginė nuomonė

Garantinis fondas
Rezervinis (stabilizavimo) fondas
VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas
Ilgalaikio darbo išmokų fondas

Savivaldybių auditus atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos (SKAT)

Besąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai neturi
reikšmingų pastabų, kurios keistų auditorių nuomonę
Sąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės
aktų pažeidžiamus ir/ar be tam tikrų pastabų negali pareikšti
besąlyginės nuomonės

1

