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DĖL SAVIVALDYBIŲ TEIKIAMŲ PROGNOZIŲ TIKSLUMO ĮVERTINIMO
Informuojame, kad 2019 metais teikta Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto išlaidų
prognozė, kuri rengiama vadovaujantis pateikta asignavimų valdytojų informacija, ir biudžeto
išlaidų vykdymo informacija skiriasi dėl šių priežasčių:
1. Jūsų lentelėje rodomi biudžeto išlaidų vykdymo duomenys 186149,2 tūkst. Eur, kurie
paimti iš Formos Nr. 1-sav, yra be finansinio turto padidėjimo išlaidų – 1177,6 tūkst. Eur. Lentelėje
apie 2019 m. biudžeto išlaidų prognozę, finansinio turto padidėjimo išlaidos – 1177,6 tūkst. Eur yra
įtrauktos į išlaidų sumą ir rodomos lentelių apie prognozes 7 punkte „ 7. Materialiojo ir
nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“, todėl palyginimui biudžeto išlaidų vykdymas turėtų būti
187326,8 (186149,2+1177,6) tūkst. Eur;
2. lyginant išlaidų prognozę po I ketvirčio su faktiniu biudžeto asignavimų įvykdymu,
nuokrypis – 18723,8 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką šiam nuokrypiui turėjo tai, nes metų pradžioje
asignavimų valdytojai prognozavo, kad iki 2019 m. pabaigos panaudos asignavimų turtui įsigyti
15696,7 tūkst. Eur (iš jų 8016,7 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo
finansavimo lėšų) daugiau nei faktiškai panaudojo;
3. lyginant išlaidų prognozę po 2 ketvirčio su faktiniu biudžeto asignavimų įvykdymu,
nuokrypis – 15731,9 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką šiam nuokrypiui turėjo tai, nes asignavimų
valdytojai prognozavo, kad iki metų pabaigos panaudos 12664,6 tūkst. Eur turtui įsigyti (iš jų
6181,1 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų) daugiau
nei faktiškai panaudojo. Rengiant prognozę, asignavimų valdytojai neįvertino, kad dėl užsitęsusių
viešųjų pirkimų ir projektų derinimo procedūrų, rangovų savalaikiai neatliktų darbų ir kitų
priežasčių nepanaudos planuotų asignavimų.
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