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ĮŽANGA
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu, Šilutės rajono
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto
vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditą.
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Kontrolės ir audito tarnybos 2015, 2016 metų
veiklos planus,1 vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2015-07-15 pavedimu2.
Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, kontrolierės pavaduotoja Judita
Subačienė (grupės vadovė), Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Rasa Balandienė.
Audituojamas subjektas – Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybės administracija) adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, 99133, Šilutė, identifikavimo kodas –
188723322.
Audito tikslas – įvertinti aukščiausio lygio finansų valdymo vidaus kontrolę, Šilutės rajono
savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymą, finansines ataskaitas, įskaitant lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumą, konsoliduotas finansines ataskaitas, jų duomenų tikrumą
bei teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu3 Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja
savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia
savivaldybės administracija. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu4
savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (savivaldybės biudžetinių įstaigų,
savivaldybės iždo, privatizavimo fondo ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų) rengia
savivaldybės administracija, konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo savivaldybės administracijos
direktorius. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį rengia ir teikia Finansų ministerijai Administracijos Biudžeto ir finansų skyrius.
Už Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (bendros)
parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija 2016-05-055
Kontrolės ir audito tarnybai pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskaitą.
Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais6 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, bei Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 257.2.1 p.7, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2015m. finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2015 m.
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaita (pagal 2015-12-31 duomenis).
Audituojamu laikotarpiu administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas Šeputis8, Ūkio
skyriaus vedėjos pareigas laikinai nuo 2014-07-21 ėjo Stasė Dilertienė. Turto poskyrio prie Ūkio
skyriaus vedėjos pareigas – Zita Tautvydienė, nuo 2014-08-04 laikinai ėjo Centralizuotos
1

Savivaldybės kontrolieriaus 2014-10-22 įsakymas Nr. K 5-5; 2015-10-27 įsakymas Nr. K1-9 (Savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto 2014-10-21 posėdis; 2015-10-20 posėdis).
2
Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2014 m. liepos 2 d. pavedimas Nr. K8-4.
3
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 2003 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. IX-1946 // V. žinios, 2004, Nr. 4-47, 27
str. 3p ir 35 str. 3p.
4
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 2007,
Nr. 77-3046, 23, 31 straipsniai.
5
Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2016-05-05 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-333 „Dėl Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo“.
6
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
7
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“.
8
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimas Nr. T1-2133 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus paskyrimo“.
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buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas – Džiuljeta Digrytė, nuo 2015-04-209 Centralizuotos
buhalterijos skyriaus vedėja paskirta Anžela Bernotienė. Už Privatizavimo fondo lėšų apskaitos
tvarkymą atsakinga – Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė Dalia Juškaitė. Biudžeto ir
finansų skyriaus vedėjos pareigas ėjo – Janina Valienė.
Audito metu atlikome audito procedūras:
 2015 metų biudžeto vykdymas: pajamos ir išlaidos.
 Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų viešinimas – 48 VSS.
 Buhalterinės apskaitos kompiuterinių programų vertinimas – 48 VSS.
 Mokėtinos ir gautinos sumos –7 BĮ.
 Darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidos – 6 BĮ.
 Ilgalaikio turto naudojimas ir apskaita – 11 BĮ, 5 Seniūnijos, 1 VšĮ
 2 gyventojų prašymai: dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio ir
susidariusių skolų bei automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelės panaudojimo.
 Biologinio turto naudojimas ir apskaita: Administracija ir BĮ.
 Savivaldybės privatizavimo fondas.
 Savivaldybės įsipareigojimai.
 BĮ finansinės ataskaitos– 8 BĮ, 1 VšĮ.
 Iždo finansinės ataskaitos.
 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos 54 VSS.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė pareiškiama apie Savivaldybės biudžeto vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitų
rinkinį, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, dėl
Savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo,
dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos. Nepriklausoma nuomonė
pareiškiama atskirose 2-ose išvadose.
Ataskaitoje vartojamų sąvokų žodynėlis: Šilutės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė),
asignavimų valdytojas – AV, biudžetinė įstaiga – BĮ, viešojo sektoriaus subjektas – VSS, Mokinio
krepšelis – MK, ilgalaikis turtas – IT, finansinė ataskaita – FA, finansinių ataskaitų rinkinys – FAR,
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – KFAR, Finansinės būklės ataskaita – FBA, Veiklos
rezultatų ataskaita – VRA, Grynojo turto pokyčių ataskaita – GTPA, Pinigų srautų ataskaita – PSA,
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai – VSAFAS, Privatizavimo
fondas – PF.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir asignavimų naudojimą, bei Savivaldybės tarybos Veiklos
reglamento 217 punktu10, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2015 m.
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaita.
2015 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
 Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1-sav.);
 Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2-sav.);
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas.
Vadovautasi pateiktų formų: Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų
statistinė ataskaita (forma Nr. 3-sav.) su priedais; Ilgalaikių paskolų panaudojimo statistinė ataskaita
9

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-15 įsakymas Nr. A2-128 „Dėl Anželos Bernotienės
paskyrimo į pareigas.“
10
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-2088 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, 217 p.
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(forma Nr. 4-sav.); Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4)
duomenimis.
2015 m. Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys:
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.
2015 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys:
 konsoliduota Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 konsoliduotų 2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.
Savivaldybės 2015 metų biudžete patvirtintos 8 programos, Savivaldybės biudžeto
asignavimai paskirstyti 48 asignavimų valdytojams. Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo
turto likutis, kaip nurodyta konsoliduotojoje Finansinės būklės ataskaitoje, 2015 m. pradžioje buvo
iš viso 119 490,59 tūkst. eurų, pabaigoje – 121 367,38 tūkst. eurų.
Audito metu buvo tiriama ir vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos
veiksnių analizė, įvertinta kontrolės rizika, nustatytų reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams, įvertintos vadovybės
numatytos vidaus kontrolės procedūros rizikai sumažinti ir valdyti.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, nustatytos svarbiausios audito sritys,
kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros, analitinės procedūros bei nuoseklios peržiūros testai.
Atliekant auditą įrodymai buvo renkami naudojant skaičiavimo, patikrinimų, analitines
procedūras ir paklausimus. Naudotasi Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metais atliktų auditų,
audito procedūrų rezultatais.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitose ir finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, kad jos teisingai parodo
Savivaldybės turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, grynąjį turtą, pajamas, sąnaudas, pinigų
srautus, o Savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojami teisėtai.
Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
netikrinome visų (100 proc.) ūkinių įvykių, ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis 1% visų Savivaldybės 2015-12-31 biudžeto
kasinių išlaidų (35 882 160,88 Eur), t.y., 358 821,61 Eur ir turto pagal 2015 m. konsoliduotos
finansinės būklės ataskaitos duomenis (121 367 380 Eur) – 1 213 670 Eur. Tai didžiausia priimtina
klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad
biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos. Be to,
vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. Audito metu surinkta pakankamai
įrodymų nepriklausomai finansinio ir teisėtumo audito nuomonei pareikšti.
AUDITO PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
1. BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ VIEŠINIMAS
Atlikome vertinimą, ar Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus 48 subjektai 2015
metų pirmąjį pusmetį vykdė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (VSAFAS) nuostatų reikalavimus. Vadovaujantis
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23-ojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ 20 punkto11 nuostatomis, viešojo
sektoriaus subjektai savo tarpines finansines ataskaitas teikia už viešojo sektoriaus subjektų grupės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui ne
vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo12 33 straipsnio nuostatomis, VSS
ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos VSS grupės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje. Vadovaujantis 23-ojo
VSAFAS 22 punkto nuostatomis13, viešojo sektoriaus subjektas per 10 kalendorinių dienų nuo
finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo dienos interneto svetainėje paskelbia tarpinių finansinių
ataskaitų rinkinį.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-03-18 įsakymu Nr. A1-25614
pavedė Šilutės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams finansinių ataskaitų rinkinius
pateikti Biudžeto ir finansų skyriui: 2015 metų pusmečio ataskaitų pateikimo terminas iki rugpjūčio
15 d.
Vertinimo metu 2015-09-03 nustatyta, kad iš vertintų 48 biudžetinių įstaigų, 29 viešojo
sektoriaus subjektai laiku, iki 2015 m. rugpjūčio 15 d., nepaskelbė savo interneto svetainėse 2015
metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinių.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo15 16 straipsnio, 33 straipsnio 1
dalies nuostatomis, viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje,
o jeigu jos neturi, – už atitinkamos VSS grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo
VSS interneto svetainėje; 35 straipsniu, už viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinių sudarymą,
pateikimą teisės aktuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms ir paskelbimą laiku atsako viešojo
sektoriaus subjekto vadovas.
Audito metu raštu16 informavome Administracijos direktorių apie BĮ teisės aktų
nevykdymą, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą (iki 2015-09-15), Administracijos
direktorius įpareigotas imtis priemonių. Savivaldybės administracija raštu17 atsakė, kad visi VSS
supažindinti ir įpareigoti laikytis teisės aktų reikalavimų bei nustatytų funkcijų atlikimo terminų.
Rekomendacija įgyvendinta.
2. BUHALTERINĖS APSKAITOS KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS
Kontrolės ir audito tarnyba jau 2010 m. vertino Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių
įstaigų pasiruošimą bei vykdomas procedūras, įgyvendinant Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymą ir raštu18 atkreipė vadovybės dėmesį į tai, kad vykdant buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sistemos reformą, viešojo sektoriaus subjektams iškyla problemos dėl asignavimų
naujų informacinių sistemų įdiegimui ir apskaitos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
Administracijos direktoriui 2010 metais rekomendavome, kad visiems Savivaldybės viešojo
11

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1K-464 „Dėl Finansų ministro 2008 m.
birželio 11 d. įsakymo “Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto
patvirtinimo“ pakeitimo // V. žinios, 2014.
12
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios,
2007, Nr. 77-3046, 33 straipsnis.
13
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 // V. žinios, 2008, Nr. 70-2685,
pakeitimas 2014 m. gruodžio 17 d .
14
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A1-256 „Dėl finansinių ataskaitų rinkinių
pateikimo grafiko patvirtinimo“.
15
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212, 16; 33.1. str. //
V. žinios, 2007, Nr. 77-3046.
16
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. rugsėjo 3 d. raštas Nr. K6-(3.1.8.)-62 „Dėl teisės aktų
nevykdymo“.
17
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-11 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-6429 „Dėl teisės aktų nevykdymo“.
18
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010-11-30 raštas Nr. K6-45 Administracijos direktoriui „Dėl procedūrų,
įgyvendinant viešojo atskaitomybės sektoriaus įstatymo reikalavimus.“
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sektoriaus subjektams būtų įdiegtos vieningos kompiuterinės programos, atitinkančios ir suderintos
darbui pagal VSAFAS. Savivaldybės administracija mūsų rekomendacijas svarstė, tačiau
neįgyvendino.
Atlikus 2014 metais vertinimą, 2014-10-15 raštu19 Administracijos direktoriui, BĮ
vadovams nurodėme, kad ne visose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose įdiegtos kompiuterinės
apskaitos programos buhalterinei apskaitai tvarkyti.
2015 metais atlikome vertinimą, kaip 48 BĮ vadovai vykdo mūsų rekomendacijas bei teisės
aktų reikalavimus, ar užtikrina, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita
bei sudaro sąlygas: įsigyti ir naudoti kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti
ir skaičiavimams atlikti.
Šilutės rajono savivaldybės administracija, Centralizuotos buhalterijos skyrius,
centralizuotai aptarnaujantis savivaldybės įstaigas ir biudžetinės įstaigos dirba: UAB „Progra“„Apskaita“, UAB „Nevda“ – „Biudžetas VS“, UAB „Eksitonas Business Solutions“ įdiegtomis
buhalterinės apskaitos programomis. Savivaldybės administracija, organizuodama ir tvarkydama BĮ
apskaitą, naudoja visus UAB „Progra“ – „Apskaita“ sukurtus ir įdiegtus modulius, išskyrus viešųjų
darbų bei darbo užmokesčio apskaitos operacijas tvarko senose „dosinėse“ programose. Planuojama
diegti programos versiją, kuri sumažins apskaitos operacijų atlikimo darbo laiko sąnaudas.
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Finansų ministro įsakymu
Nr.1K-17020, Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimais 21 įgaliojo Administracijos
Centralizuotą buhalteriją 19-ai įstaigų tvarkyti buhalterinę apskaitą centralizuotai.
Vertinimo metu nustatyta, kad biudžetinės įstaigos, savarankiškai tvarkančios buhalterinę
apskaitą, ne visos, nevienodai išnaudoja buhalterinių programų galimybes. Vadovaujantis
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių22 4 punktu, už BĮ buhalterinės
apskaitos organizavimą atsako BĮ vadovas, o vadovaujantis taisyklių 20 p., vyr. buhalteris atsako už
visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų
įtraukimą į apskaitą, apskaitos informacijos patikimumą, ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų
naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę, BĮ
finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis. Biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklių 6.6.2. str. numatyta, kad BĮ vadovas užtikrina, kad būtų laiku
priimami sprendimai, susiję su buhalterine apskaita bei sudaro sąlygas: „įsigyti ir naudoti
kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti ir skaičiavimams atlikti“.
BĮ įsigyta programa, bet neįdiegti buhalterinės apskaitos programos moduliai. Šilutės
rajono švietimo pagalbos tarnyboje 2015 m. birželio mėn. įsigyta programa, tačiau 2015-11-01 dar
nebuvo įdiegti moduliai. 4554444aaaa
Neįdiegtos buhalterinės apskaitos programos. BĮ vadovai nevykdo teisės aktų reikalavimų,
– buhalterinei apskaitai tvarkyti neįdiegtos reikalingos kompiuterinės programos, kad vyr.
buhalteriai galėtų atsisakyti daug laiko sąnaudų reikalaujančių rankiniu būdu atliekamų operacijų,
kurios sudaro riziką klaidų atsiradimui: Rusnės pagrindinės mokyklos; Saugų J. Mikšo pagrindinės
mokyklos; Juknaičių pagrindinės mokyklos.
Įstaigų vadovai nuo 2010 metų nesiėmė priemonių bei nevykdo kontrolės dėl teisės aktų
nevykdymo, kaip įstaigoje pereita nuo 2010 metų prie naujos apskaitos, diegiant VSAFAS nuostatas.
Taip pat, nuo 2010 metų minėtų įstaigų biudžetuose asignavimai ilgalaikiam nematerialiajam turtui
– kompiuterinėms apskaitos programoms – nebuvo planuojami.
19

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014-11-15 raštas Nr. K6-(3.1.8.)-73 Administracijos direktoriui „Dėl
teisės aktų nevykdymo.“
20
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr.1K-170 ,,Dėl biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“.
21
Savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimas Nr. T1-777 „Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo“. Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimas Nr. T1-1115 „Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo“.
22
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 // V. žinios, 2005, Nr. 67-2431.
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Neįdiegus kompiuterinių buhalterinės apskaitos programų, nepilnai panaudojant įdiegtų
programų galimybes, dirbant „Excel“ sudarytų lentelių pagalba, didėja rizika klaidų atsiradimui,
perkeliant duomenis rankiniu būdu iš pirminių apskaitos dokumentų į apskaitos registrus,
žiniaraščius, Didžiąją knygą, mėnesines, ketvirtines, metines ataskaitas ir kt.
Atkreiptinas dėmesys, kad Juknaičių pagrindinės mokyklos vadovas reagavo į mūsų 2015 metais
teiktas rekomendacijas ir jas įgyvendina. UAB „Nevda“ sukūrė ir įdiegė buhalterinės apskaitos programą.
Vyr. buhalteris siekia pažangos, įdiegtų buhalterinių apskaitos programų modulius nuo 2016-01-01
palaipsniui įsisavina.

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2015 m. Valstybinio audito ataskaitoje23 pateikė
savo bei savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų nustatytas klaidas, neatitikimus: „savivaldybėms vis
dar sudėtinga parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas taip, kad jose pateikti duomenys būtų
teisingi. Valstybės kontrolė savo ataskaitoje nurodė sritis, kuriose yra galimybių pagerinti padėtį dėl
netinkamo apskaitos organizavimo“. Be kitų savivaldybių, kaip blogosios praktikos pavyzdžiais,
ataskaitoje buvo nurodyta ir Šilutės rajono savivaldybė bei jos biudžetinės įstaigos, kurios nuo 2010
metų, nuo VSAFAS įsigaliojimo, vis dar nesugeba užtikrinti buhalterinės apskaitos programų
įdiegimą ir patikimą apskaitos tvarkymą.
3. SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2015-02-19 sprendimu Nr. T1-2417 patvirtino 2015
metų Savivaldybės biudžetą – 33 381 528 Eur pajamų, 798 760 Eur skolintų lėšų, 594 392 Eur
nepanaudotų 2014 metais savivaldybės biudžeto lėšų, 19 520 Eur nepanaudotų 2014 metais
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Suplanuoti asignavimai programoms
finansuoti – 34 794 200 Eur.
Savivaldybės biudžeto 2015 metų planuojamos pajamos, palyginus su 2014 metų gautomis
pajamomis, buvo didesnės. Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas Tarybos sprendimais24
buvo 5 kartus keistas ir tikslinamas, koreguota specialioji dotacija MK – perskirstytos lėšos
mokykloms, padidintas mokyklų pajamų ir išlaidų planas už teikiamas paslaugas, sumažintos
įstaigų pajamų išlaidos, padidinti (sumažinti) Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
atskirų eilučių mokesčiai ir kt.
Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų patikslintas biudžeto pajamų planas iš viso –
36 480 453,70 Eur, iš jų:
 18 349 267 Eur savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos;

798 760 Eur skolintų lėšų;

594 392 Eur nepanaudotų 2014 metais savivaldybės biudžeto lėšų;

19 520 Eur nepanaudotų 2014 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios progr. lėšų;

180 631 Eur Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;

139 350 Eur specialioji dotacija savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti;

337 366 Eur specialioji dotacija specialiųjų poreikių mokiniams išlaikyti;
 8 942 877 Eur specialioji dotacija MK;
 3 550 664 Eur specialioji dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms;
 1 020 816 Eur lėšos už paslaugas ir nuomą;

390 987 Eur valstybės investicijų programos lėšos;
 2 054 205 Eur Kelių priežiūros ir plėtros programa;
 2 943,70 Eur kompensacija informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui išlaidom;
23

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2015 m. Valstybinio audito ataskaita „Dėl Lietuvos Respublikos
savivaldybėse atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“.
24
Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2015-05-28 Nr. T1-2506, 2015-08-27 Nr. T1-92; 2015-10-29 Nr. T192, 2015-11-26 Nr. T1-124, 2015-12-23 Nr. T1-145.
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98 675 Eur tikslinė dotacija konteineriams įsigyti.
Savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų planas – 36 480 453,00 Eur, įvykdymas –
35 882 160,88 Eur.
Viršyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai, ataskaita Forma Nr. 1-sav. duomenimis,
(1 lentelė):
- turto pajamų planas 389 870,00 Eur, surinkta 408 064,82 Eur arba 104,6%, virš plano gauta
18 194,82 Eur;
- žemės mokesčio planas 192 308,00 Eur, surinkta 347 617,85 Eur arba 276,9%, virš plano gauta
155 309,85 Eur;
- nekilnojamojo turto mokesčio planas 311 052,00 Eur, surinkta 390 377,70 Eur arba 190,9% virš
plano gauta 79 325,70 Eur;
- valstybės rinkliavų planas 28 962,00 Eur, surinkta 50 477,47 Eur arba 174,2%, virš plano gauta
21 515,47 Eur;
- nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius pajamų planas
115 848,00 Eur, surinkta 130 669,41 Eur arba 112,7%, virš plano gauta 14 821,41 Eur;
- kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamų planas 108 084,00 Eur, surinkta
109 449,71 Eur arba 101,2%, virš plano gauta 1 365,71 Eur;
- pajamų už patalpų nuomą planas 89 660,00 Eur, surinkta 140 162,77 Eur arba 156,3% gauta virš
plano 50 502,7 Eur;
- baudų ir konfiskacijos pajamų planas 1 448,00 Eur, surinkta 30 781,47 Eur gauta virš plano
29 333,47 Eur;
- ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas Eur 14 481,00, surinkta 41 608,59 Eur
arba 287,3% virš plano gauta 27 127,5 Eur.
Neįvykdyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai:
- pajamų už atsitiktines paslaugas planas 148 589,00 Eur, surinkta 85 643,13 Eur arba 57,6%,
negauta 62 945,8 Eur;
- įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 782 567,00 Eur,
įvykdymas 641 162,41 Eur arba 81,9%, negauta 141 404,5 Eur;
- vietinių rinkliavų pajamų planas 1 158 480,00 Eur, surinkta 1 113 765,97 Eur arba 96,1%,
negauta 44 714,0 Eur.
Savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų, palyginus su 2014 metais, pasikeitimai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Savivaldybės biudžeto
pajamos

Pajamų pavadinimas
Mokesčiai
Dotacijos
Kitos pajamos
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio krepšelio lėšos
Iš viso pajamų

2014 m.

2015 m.

14 203 602,87
17 908 566,96
1 149 270,16
44 630,44
0,00
33 306 070,43

16 287 098,33
17 716 363,72
1 316 814,60
41 608,59
0,00
35 361 885,24

1 lentelė, Eur
Skirtumas:
+ padidėjo,
- sumažėjo
+2 083 495,46
- 192 203,24
+167 544,44
-3 021,85
0,00
-2 055 814,81

Pajamos iš mokesčių Savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų struktūroje sudaro didelę
dalį – 46,0% (16 287 098,33 Eur). Šių pajamų planas įvykdytas 114,6%, planuota – 15 861 473,00
Eur, virš plano gauta – 425 625,33 Eur pajamų (2 lentelė).
Savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų iš mokesčių struktūra,
surinkimo planas ir jo vykdymas
Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokestis

Pajamų surinkimo
planas
14 108 389,00
511 180,00

Gauta
14 325 195,82
743 206,35

Gauta
(+ daugiau, - mažiau)
+216 806,82
+232 026,35

2 lentelė, Eur
Įvykdymo
%
101,5
145,3
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Prekių ir paslaugų mokestis
Iš viso:

1 241 904,00
15 861 473,00

1 218 696,16
16 287 098,33

-23 207,84
+425 625,33

98,1
102,6

Gyventojų pajamų mokestis sudaro didžiausią – 101,5% visų surinktų mokesčių dalį.
Savivaldybės Taryba patvirtino 14 108 389,00 Eur šio mokesčio surinkimo planą. Gyventojų
pajamų mokesčio pajamų (gauto iš VMI) gauta 322 866,00 Eur daugiau. Savivaldybė iš Valstybės
iždo 2015 metais gavo 255 928,19 Eur daugiau planuoto gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių
išlaidų struktūros skirtumams išlyginti. Turto mokesčiai sudaro 743206,35 Eur arba 4,5% gautų
visų mokesčių.
Savivaldybės biudžeto pajamos 2000-2014 metais turėjo tendenciją ženkliai didėti. Tačiau
per 2006-2009 m. biudžeto pajamos buvo planuojamos per didelės, – jos nebuvo surenkamos.
Lyginant 2000 metų pajamų įvykdymą su 2008 metais, pajamų įvykdymas padidėjo 2,2 karto.
Biudžeto pajamos 2008-2009 m. buvo nevykdomos. Jų surinkimas 2009 metais sudarė 93,2%. 2010
metais patikslintas pajamų planas įvykdytas 100,4%, 2011 metais – 100,3%, 2012 m. – 101,1%,
2013 m. – 101,1%, 2014 m. –100,7%, 2015 m. – 100,8%. Savivaldybės biudžeto 2015 m. pajamų
plano vykdymo analizė pagal atskirus mokesčius ir kitus mokėjimus pateikiama 3 lentelėje
.
Savivaldybės biudžeto 2015 metų pajamų plano vykdymo analizė
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pajamų pavadinimas
Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokesčiai
- žemės mokestis
-nekilnojamojo turto mokestis
-paveldimo turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Mokestis už aplinkos teršimą
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Dotacijos
Kitos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio
krepšelio lėšos
Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos
ir sandoriai
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo
(skolinimosi) pajamos
IŠ VISO ĮPLAUKŲ

Patikslintas
planas

Įvykdyta per
2015 m.

15 861 473,00
14 108 389,00
511 180,00
192 308,00
311 052,00
7 820,00
1 241 904,00
54 462,00
28 962,00
1 158 480,00
17 768 693,90
1 423 134,00

3 lentelė, Eur
Plano įvykdymas

16 287 098,33
14 325 195,82
743 206,35
347 617,85
390 377,70
5 210,80
1 218 696,16
54 452,72
50 477,47
1 113 765,97
17 716 363,72
1 316 814,60

Suma
425 625,33
216 806,82
232 026,35
155 309,85
79 325,70
-2 609,20
-23 207,84
-9,28
21 515,47
-44 714,03
-52 330,18
-106 319,40

Įvykdymo %
102,6
101,5
145,3
180,7
125,5
66,6
98,1
99,9
174,2
96,1
99,7
92,5

14 481,00

41 608,59

27 427,59

287,3

0,0

0,0

0,0

0,0

35 067 781,90

35 361 885,24

294 103,34

100,8

798 760,00

646 767,07

-151 992,93

80,9

35 866 541,90

36 008 652,31

142 110,41

100,3

Nuomos mokestį už valstybinę žemę nuo 2003 m. sausio 1 d. administruoja savivaldybės,
kurios perėmė ir iki to periodo susidariusias nepriemokas, kurias reikia išieškoti iš skolininkų.
Fizinių ir juridinių asmenų, nuomojančių ar naudojančių valstybinę žemę, žemės nuomos apskaitą
tvarko Administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, naudojant UAB „Algoritmų sistemos“
informacinę sistemą MASIS.
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Biudžeto ir finansų skyrius audito metu mums pateikė duomenis25 dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio administravimo“.
Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius 2015 metų pajamų
planas 115 848,00 Eur, surinkta 130 669,41 Eur arba 112,7%, virš plano gauta 14 821,41 Eur.
Žemės nuomos mokesčio bendroji 2014-12-31 nepriemoka – 39 142,7 Eur, žemės nuomos
mokesčio bendroji 2015-12-31 nepriemoka – 30 669,1 Eur. Palyginus 2014-12-31 ir 2015-12-31,
skolos 2015 metais sumažėjo 8 473,6 Eur, kitimas 2013-2015 metais atvaizduotas 1 priede.
Žemės nuomos mokesčio nepriemokos bendroje struktūroje 2014-12-31 juridinių asmenų
nuompinigiai už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą sudarė 42,6%, o
fizinių asmenų nuompinigiai už valstybinės žemės nuomą 57,4%; 2015-12-31 juridinių asmenų
nuompinigiai už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą sudarė 15 693 Eur
arba 51,1%, o fizinių asmenų nuompinigiai už valstybinės žemės nuomą – 14 976 Eur arba 48,8%.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Šilutės rajono savivaldybėje
taisyklės26 nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba suteiktą teisės aktų
nustatyta tvarka, apskaičiavimą, mokėjimą, išieškojimą.
Administracija atkreipė dėmesį į 2014 metais pateiktas rekomendacijas ir juridiniams bei
fiziniams asmenims išsiuntė daugiau pakartotinių raštų, paraginimų dėl žemės nuomos mokesčio
įsiskolinimų, buvo sudarytas valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų sąrašas.
Biudžeto ir finansų skyrius raštu27 pateikė prašymą Personalo ir teisės skyriui išieškoti
valstybinės žemės nuomos mokesčio skolas iš juridinių ir fizinių asmenų iš viso: 11 867,00 Eur.
Taip pat raštais28, kreiptasi į Beviltiškų skolų nurašymo komisiją dėl skolų pripažinimo
beviltiškomis likviduotoms bendrovėms – 1 654,22 Eur, bankrutavusioms bendrovėms –
1 100,51 Eur, fiziniams asmenims (mirusiams) – 993,00 Eur.

3.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Šilutės rajono 2015 m. savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas – 36 480 453 Eur,
įvykdyta – 35 882 161 Eur. Palyginus su 2014 metais (34 348 036 Eur), ataskaitinių metų biudžeto
išlaidos padidėjo 4,4% arba 1 534 125 Eur. Biudžeto lėšų likučio audituojamo laikotarpio pabaigoje
planas buvo 0,0 Eur, įvykdymas – 881 733 Eur.
Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (forma Nr. 1-sav. ir forma Nr. 2-sav.) atvaizduotas
Savivaldybės 2015 m. biudžeto asignavimų panaudojimas pagal valstybės funkcijas. Savivaldybės
biudžeto 2015 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė pateikiama 4 lentelėje.
Savivaldybės biudžeto 2015 m. išlaidų pagal funkcijas plano vykdymo analizė
4 lentelė (Eur, ct)
F. kl.
kodas
1
1.
2.
3.

Išlaidos pagal funkcinę
klasifikaciją
2
Bendrosios valstybės
paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

Patikslintas
planas
3

Įvykdyta
4

Rezultatas
(3-4)
proc.
5

6

Lyginamasis
svoris visose
išlaidose, %
7

5 518 138,00

5 319 841,79

-198 296,20

96,4

14,8

28 440,00

28 440,00

0,0

100,0

0,0

306 049,00

306 049,00

0,0

100,0

0,8

25

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2015 m. spalio 12 d. raštas Nr. K9-(3.1.8.)140 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo“, priedas dėl 2015-10-01 bendrosios nepriemokos.
26
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-557 „Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo.“
27
Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2016-04-07 raštas Personalo ir teisės skyriui Nr. R3(4.1.16.)-2561 „Dėl skolų išieškojimo“ ;2016-05-05 raštai Nr. R3-(4.1.16.)-3297 „Dėl beviltiškų skolų“.
28
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2016-05-05 raštai Beviltiškų skolų nurašymo
komisijai Nr. R3-(4.1.16.)-3298 „Dėl beviltiškų skolų“ ir Nr. R3-(4.1.16.)-3299 „Dėl beviltiškų skolų“.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis
ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
VISO IŠLAIDŲ
Kitoms savivaldybėms
perduotos MK lėšos
IŠ VISO IŠMOKŲ

3 984 755,00
2 415 783,00

3 978 840,28
2 317 192,17

-5 914,72
-98 590,83

99,8
95,9

11,0
6,4

181 533,00

180 665,00

-868,00

99,5

0,5

162 194,00
2 037 000,00
17 339 629,00
4 506 932,00
36 480 453,00

161 909,80
2 033 938,34
17 141 453,34
4 413 831,16
35 882 160,88

-284,20
-3 061,66
-198 175,66
-93 100,84
-598 292,12

99,8
99,8
98,8
97,9
98,3

0,4
5,6
47,7
12,3
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36 480 453,00

35 882 160,88

-598 292,12

98,3

100,0

Asignavimų valdytojai 2015 metais panaudojo 98,3% patvirtintų biudžeto asignavimų arba
598 292,12 Eur mažiau nei buvo planuota.
Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia
asignavimų skirta ir panaudota švietimui – 47,7% visų išlaidų (palyginus su 2014 m. sumažėjo
3,0%). Išlaidos socialinei apsaugai sudaro 12,3% (palyginus su 2014 m. sumažėjo 2,8%),
ekonomikai – 11,0%, bendros valstybės paslaugos – 14,8% (palyginus su 2014 m. padidėjo 2,4%).
4.

SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAI, GAUTINOS IR MOKĖTINOS SUMOS
Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos biudžeto lėšų kreditinio įsiskolinimo
2015-01-01 – 2015-12-31 kitimas ir struktūra atvaizduoti 5 lentelėje.
Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos (biudžeto ir deleguotų lėšų)
kreditinio įsiskolinimo 2015-01-01 - 2015-12-31 kitimas ir struktūra
5 lentelė, Eur
Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Iš jų; gyventojų pajamų
mokestis
Socialinio
draudimo
įmokos
Mityba
Medikamentai
Šildymas
Elektros energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga, patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Miestų ir gyvenviečių
viešasis ūkis
Vandentiekis
ir
kanalizacija
Komunalinės paslaugos
Ilgalaikio turto nuoma
Ilgalaikio turto remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Palūkanos
Subsidijos
Socialinės

Savivaldybė
2014-12-31
26 587,12
4 141,57

Administracija

Proc.

Administracij
a
12161
-

Proc.

36,8
69,9

Savivaldybė
2015-12-31
102 600
-

9 789,16
2 896,20

35 912,88

3 678,17

10,2

52 300

4 758

9,00

15 610,52
2 722,42
2 345,92
9 673,31
12 453,66
28,96
255 386,93

1 477,06
5 589,67
926,78
26,06
255 386,93

62,9
57,8
7,4
90,0
100,0

22 400
300
2 000
5 100
13 100
300
193 400

1 284
2 312
12 628
66
193400

64,2
45,3
96,3
22,0
100,0

-

-

-

-

-

-

375 955,75
492,35
131 950,88
856 348,47
14 799,58
152 977,29

51 581,32
131,95
853 365,38
14 799,58
28 440,68

13,7

211 800
85 300
200
579 700
27 400
164 000

44 481
85 308
55
579 092
27 356
163 995

21,00
100,0
27,5
100,0
99,8
99,9

100,0
99,6
100,0
18,6
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išmokos(pašalpos)
Kitos išlaidos
Sandoriai
dėl
materialiojo
ir
nematerialiojo turto bei
finansinių įsipareigojimų
vykdymas:
Materialiojo
ir
nematerialiojo
turto
įsigijimo išlaidos
Ilgalaikio
materialiojo
turto
kūrimas
ir
įsigijimas
Pastatai ir statiniai
Negyvenamieji pastatai
Kiti pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Kitas
ilgalaikis
materialusis turtas
Nematerialiojo
turto
kūrimas ir įsigijimas
Kompiuterinė
programinė įranga
Patentai
Kitas
nematerialusis
turtas
Paskolų grąžinimas
Iš viso:

1 853,57
11 375 173,77

1 853,57
5 073 737,26

100,0
44,6

7 800
9 475 500

7 766
5 424 342

99,5
57,2

1 377 374,88

1 084 134,61

78,7

212 400

212 340

99,9

1 368,45

1 368 425,62

99,9

210 400

210 378

99,9

1 366,80
448,94
917 863,76
1 650,83
-

1 366 803,75
448,94
917 863,76
1 650,83
-

100,0
100,0
100,0
100,0
-

110 200
84 500
25 700
100 200
-

110 211
84 501
25 710
100 167
-

100,0
100,0
100,0
99,9
-

8 920,29

8 920,29

100,0

2 000

1 962

98,1

-

-

-

-

-

-

8 920,29

8 920,29

100,0

2 000

1 962

98,1

9 997 798,89
13 270 273,40

3 696 362,37
6 564 845,92

36,9
49,4

9 263 100
10 943 200

5212002
6 559 004

79,4
59,9

Savivaldybės 2014-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 13 270 273,40 Eur,
iš jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 6 564 845,92 Eur.
Savivaldybės 2015-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 10 943 200,00 Eur,
iš jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 6 559 004,00 Eur
arba 59,9% visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų.
Pagal 5 lentelėje pateiktus duomenis 2015-01-01 ir 2015-12-31, kreditinis įsiskolinimas
ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo: 2 327 073 Eur, iš jų Administracijos – 5 841,92 Eur.
Skolos pagal išlaidų straipsnius:
Savivaldybės išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) –
9 263 100 Eur arba 84,6%.
- Kitos paslaugos – 579 700 Eur arba 5,2%;
- Socialinės išmokos (pašalpos) – 164 000 Eur arba 1,4%;
- Komunalinės paslaugos – 211 800 Eur arba 1,9%;
- Subsidijos iš biudžeto lėšų – 27 400 Eur arba 0,2%.
- Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidos – 193 400 Eur arba 1,7%;
- Darbo užmokesčio – 102 600 Eur arba 0,9%;
- Socialinio draudimo išlaidos – 52 300 Eur arba 0,4%.
Bendroje Savivaldybės įsiskolinimų struktūroje Administracijos kreditinės skolos sudarė 6
559 004 Eur arba 59,9%. Administracijos didžiausią dalį skolų 2015-12-31 sudarė:
- Išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 5212002 tūkst. Lt
arba 79,4% visų Administracijos skolų.
- Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 212 340 Eur arba 3,2%;
- Kitų paslaugų išlaidos – 579 092 Eur arba 8,8%;
- Socialinės išmokos (pašalpos) – 163 995 Eur arba 2,5%;
Kontrolės ir audito tarnyba
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- Subsidijos iš biudžeto lėšų – 27 356 Eur arba 0,4%;
- Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidos – 193 400 Eur arba 2,9%;
- Komunalinės paslaugos – 44 481 Eur arba 0,6%;
- Ilgalaikio turto remontas – 85 308 Eur arba 1,3%.
2015-12-31 Administracijos didžiausios kreditinės skolos (pagal atskirus išlaidų straipsnius):
- UAB „Tima“ – 68 762,77 Eur, str. „Ilgalaikio ir materialiojo turto remontas“; „Negyvenamieji
pastatai“;
- UAB „INFO TEC“ 10 930,06 Eur – str. „Kitos prekės“;
- UAB „Ecoservice“ – 297 804,44 Eur „Kitos paslaugos“;
- UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 197 624 Eur, str. „Kitos paslaugos“;
- UAB „Šilutės komunalininkas“ – 193 399,91 Eur str. „Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis“;
- UAB „Šilutės komunalininkas“ – 2 166,84 Eur str. „Kitos paslaugos“;
- UAB „Toluta“ – 20 529, 05 Eur, str. „Ilgalaikio ir materialiojo turto remontas“;
- UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – 39 384,17 Eur str. „Komunalinės paslaugos“; „Kitos
paslaugos“;
- UAB „Agsira“ – 3 394,40 Eur, str. „Kitos paslaugos“;
- UAB „Valna“ – 4 790,96 Eur, „Kitos paslaugos“;
- AB „Lesto“ – 14 164 Eur „Komunalinės paslaugos“;
- UAB „Šilutės polderiai“ – 82 594,10bv Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“;
- UAB „Žibai“ – 22 608,53 Eur, str. „Negyvenamieji pastatai“
- UAB „Statybų valdymo sprendimai“ – 16 194 Eur, str. „Ilgalaikio ir materialiojo turto
remontas“;
- UAB „Stamela“ – 29 595,47 Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; „Negyvenamieji pastatai“
- UAB „Šilutės autobusų parkas“ – 21 650,83 Eur, str. „Socialinė parama“;
- UAB „Šilutės autobusų parkas“ – 27 356,24 Eur, str. „Kt. subsidijos gamybai“;
- AB TEO LT – 99 099,69 Eur, str. „Kitos mašinos ir įrengimai“.
Savivaldybės 2015-12-31 gautinos sumos (debetinis įsiskolinimas) biudžeto lėšų buvo
137 400,00 Eur. Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos
debetinės skolos sudarė 101 009,00 Eur arba 73,5%. 2016-01-01 palyginus su 2015-01-01
Savivaldybės debetinės skolos sumažėjo 67 500,00 Eur.
Administracijos 2015-12-31 debetinių skolų struktūroje pagal finansavimo šaltinius
didžiausią dalį – 96,0% (97 010,00 Eur) sudarė biudžeto lėšų debetinės skolos, deleguotų lėšų dalis
– 3,9% Administracijos debetinių skolų - gautinų sumų (deleguotų lėšų).
2016-01-01 palyginus su 2015-01-01 Savivaldybės gautinos sumos (debetinės skolos)
sumažėjo 67 500,00 Eur, iš jų: Administracijos debetinės skolos sumažėjo 74 106,00 Eur.
Įgyvendinant Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas29, Savivaldybės Taryba
sprendimu30 pripažino beviltiškomis 36 903,16 Eur skolas, iš jų: juridinių asmenų – 36 237,91 Eur,
fizinių asmenų – 665,25 Eur.
Atlikus gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų audito procedūras nustatyta, kad 2015 m.
nebuvo atlikta gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų inventorizacija. Nesivadovauta
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymu Nr. A1-1306 patvirtintos Apskaitos
politikos „Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo“ VII sk. „Gautinų
sumų ir išankstinių apmokėjimų inventorizacija“ 38-43 str. reikalavimais, kad gautinos sumos ir
išankstiniai apmokėjimai inventorizuojami, parengiant tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktai,
sudaromi inventorizavimo aprašai - sutikrinimo žiniaraščiai ir kt.
29

Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. birželio 18 d. audito ataskaita Nr. K1-9 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014
metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“.
30
Savivaldybės Tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-2558 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
patvirtinimo“ .
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Gautinų sumų apskaitos registre užregistruotos nuo 2007 metų debetinės skolos, kurios yra
įsisenėjusios. Tikimybė jas atgauti yra maža, todėl reikėtų atlikti procedūras dėl pripažinimo
beviltiškomis ir išimti iš apskaitos.
Nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių skolų pripažinimo beviltiškomis bei jų
nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų dėl šių gautinų sumų (debetinių skolų):
 Sąskaita 2111101 „Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“ – 3 446, 48 Eur, UAB „Ramboll
Lietuva“– avansinis apmokėjimas už Macikų koncentracijos stovyklos projekto parengimą; (išlaidų
str. „Kiti pastatai ir statiniai“), nuo 2008-12-30.
 Sąskaita 2111301 „Mokėtinas darbo užmokestis nuo autorinių sutarčių“ – 3 747,52 Eur;
 Sąskaita 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“ – iš viso 8 181,59 Eur.
Sąskaitos 2262782 detalizavimas nurodytas 2 priede.
 Sąskaita 2298002 „Kitos gautinos sumos iš gyventojų“ – 23 664,84 Eur;
Nesivadovauta 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “, 22-uoju
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ bei Savivaldybės administracijos Apskaitos politikos31 „Išankstinių
apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo“ VI sk. „Išankstinių apmokėjimų ir gautinų
sumų nuvertėjimo apskaičiavimas“ 27 str. reikalavimais, nebuvo skaičiuotas nuvertėjimas
išankstiniams apmokėjimams ir gautinoms sumoms iš viso: 39 040,43 Eur. „Išankstinių
apmokėjimų ir gautinų sumų balansinė vertė apskaitoje turi būti mažinama įvertintų abejotinų sumų
dydžiu, t.y., sumos turi būti rodomos grynąja verte, atėmus nustatytas neatgautinas sumas“.
 Sąskaita 2293001 „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“ – 32 941,67 Eur sąskaitos
2293001 detalizavimas nurodytas 3 priede.
 Anksčiau susidariusios, nuo 2001-2004 metų, buvę trūkumai, vagysčių, netekimų
sumos – 32 941,67 Eur. Minėti trūkumai užregistruoti sąskaitoje 2293001 – „Išieškotinos sumos už
padarytą žalą“. Nesivadovauta Savivaldybės tarybos patvirtintos Skolų pripažinimo beviltiškomis,
jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos 4.1. str. nuostatomis32, – „skolų beviltiškumą ir
pastangas susigrąžinti tokias skolas įrodo liudijantys dokumentai, kurie leidžia padaryti išvadą, kad
atgauti skolų negalima ir kad įstaiga stengėsi skolas susigrąžinti“.
Vadovaujantis Savivaldybės administracijos Apskaitos politikos „Išankstinių apmokėjimų
ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo“ 48.1. str., „Nebalansinėse sąskaitose“ registruojamos
gautinos sumos, į kurias neturima reikalavimo teisės arba kurias tikimybė yra mažesnė nei 50 proc.“
Todėl, sąsk. 2293001 – „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“ - 32 941,67 Eur kontrolės tikslais
turėtų būti perkelta į „Nebalansinės sąskaitos“.
Įsisenėję įsiskolinimai sistemingai nurodomi Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitose33.
Administracijai teikiamos rekomendacijos dėl įsisenėjusių skolų juridinio įforminimo kaip
beviltiškomis skolomis nuo 2004 metų. Administracija imasi priemonių rekomendacijos
įgyvendinimui, tačiau tik iš dalies, tik dalis skolų 2015 m. pripažintos beviltiškomis skolomis.

Gautinos ir mokėtinos sumos

Finansų ministerijos rašto34 nustatyti reikalavimai dėl Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos
duomenų pateikimo, kad „pildant šią ataskaitą mokėtinų ir gautinų sumų likučiai, įskaitant
nuvertėjimus (balansine verte), pagal VSS rekomenduojamąjį bendrąjį sąskaitų planą į ataskaitą
31

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A1-1306 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės Administracijos ir Centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų Apskaitos politikos patvirtinimo“.
32
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimas Nr. T1-1019 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų
nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos patvirtinimo“
33
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. gegužės 14 d audito ataskaitoje Nr. K1-17 „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“, Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2008 metų ataskaita. Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 m. liepos 4 d. ataskaita Nr. K-7 „Dėl
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metų ataskaitos audito“.
34
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. liepos 25 d. rašto Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 „Dėl 2011 metų
ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo“.
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įtrauktini pagal buhalterines sąskaitas“. Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo 12
str., siekdama užtikrinti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo reikalavimų
vykdymą, biudžetinė įstaiga nustato tokią individualią sąskaitų ir jų detalizavimo požymių
struktūrą, kad būtų pateikiama minėtosioms ataskaitoms parengti reikalinga informacija“. Mokėtinų
ir gautinų sumų privalomą inventorizaciją reglamentuoja Inventorizacijos taisyklės35 (46-49 str.).
Subjektai, vadovaudamiesi protingumo ir racionalumo kriterijais, nustato gautinų ir mokėtinų sumų
derinimo tvarką.
Atlikus 7 BĮ audito procedūras 2015 metų mokėtinų ir gautinų sumų srityse, nustatyti
neatitikimai:
 Mokėtinos ir gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos
2015-12-31 nesuderintos suderinimo aktais (Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, Šilutės r.
Pašyšių pagrindinės mokyklos, Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos, Šilutės r. Saugų vaikų globos
namų, Šilutės r. Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos).

 Buhalteriai 2015-12-31 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos sąraše neteisingai perkėlė
apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių duomenis (Šilutės r. Pašyšių pagrindinės mokyklos
– 3 996,0 Eur, Šilutės r. Saugų vaikų globos namų – 429,86 Eur, sąskaitos 2111101 neatitikimas).
 Biudžeto vykdymo ataskaitų 2015-12-31 rinkinio sąraše neteisingai perkelti apskaitos
registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių duomenys (Šilutės r. Saugų vaikų globos namų).
 Šilutės r. Saugų vaikų globos namų gautinos sumos 2015-12-31 neinventorizuotos, t. y.,
nesudaryti inventorinai aprašai, gautinų sumų likučiai nepatvirtinti inventorizacijos komisijos
parašais.
 Buhalteriai, sudarydami Aiškinamąjį raštą, nesivadovavo Finansų ministro įsakymo36 10
str. nuostatomis, Aiškinamajame rašte nepateikė teisės aktų reikalaujamos detalios informacijos
apie 2015-12-31 mokėtinas ir gautinas sumas (Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, Šilutės r.
Pašyšių pagrindinės mokyklos, Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos, Šilutės r. Saugų vaikų globos
namų, Šilutės senelių globos namų, Šilutės r. Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos).

 Vadovaujantis Finansų ministerijos raštų37, nuostatomis, kurios numato reikalavimus dėl
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos duomenų pateikimo „pildant šią ataskaitą mokėtinų ir gautinų
sumų likučiai, įskaitant nuvertėjimus (balansine verte), pagal Viešojo sektoriaus subjektų
rekomenduojamąjį bendrąjį sąskaitų planą į ataskaitą įtrauktini pagal šias buhalterines sąskaitas“.
Nesudarytas ir įstaigos vadovo įsakymu nepatvirtintas Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos
sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašas (Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, Šilutės r.
Inkaklių mokyklos – daugiafunkcio centro, Šilutės r. Pašyšių pagrindinės mokyklos, Šilutės r. Juknaičių
pagrindinės mokyklos ).
 Šilutės r. Saugų vaikų globos namų direktoriaus įsakymu38 patvirtintame tvarkos apraše

nepateiktos apskaitos registro „Didžioji knyga“ konkrečios buhalterinės sąskaitos (mokėtinų ir
gautinų sumų), kurių likučiai įtraukiami pildant Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą.
Audito metu raštais39 informavome biudžetinių įstaigų vadovus, vyr. buhalterius apie

35

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ // TAR, 2014-10-01 Nr.
13731.
36
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir taisyklių ir formų patvirtinimo“ // V. žinios, 2009, Nr. 3-60.
37
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. liepos 25 d. rašto Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 „Dėl 2011 metų
ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo“. 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr.
1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ // TAR, 2014-10-01 Nr. 13731
38
Saugų vaikų globos namų direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V1-14 „Dėl Saugų vaikų globos namų
sąmatos rengimo ir biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
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nustatytas klaidas ir neatitikimus, pateikėme 26 rekomendacijas. BĮ audito metu visas teiktas
rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą, įgyvendino.
5.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, TURTO NAUDOJIMAS IR APSKAITA

5.1. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidos
BĮ: Katyčių pagrindinėje mokykloje, Inkaklių mokykloje-daugiafunkciame centre, Pašyšių
pagrindinėje mokykloje, Usėnų pagrindinėje mokykloje, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre,
Šilutės r. Saugų vaikų globos namuose atliktos pagrindinės audito procedūros asignavimų darbo

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
Nustatyta biudžetinių įstaigų teisės aktų neatitikimai ir klaidos dėl darbo užmokesčio,
socialinio draudimo įmokų kasinių išlaidų ir jų atvaizdavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitoje
bei 2015 m. finansinėse ataskaitose.
 Įstaigos buhalteriai nesivadovavo patvirtintomis sąskaitų korespondencijomis, apskaitos
registro „Didžioji knyga“ sąskaitose: „8701201 ligos pašalpos sąnaudos SB“ apskaitos duomenis
sumažino Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras sumažino 134,32 Eur (SB), 6922001 „Mokėtinos
socialinio draudimo įmokos“ – Katyčių pagrindinė mokykla sumažino 2 767,69 Eur, 6927001
„Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos“ Katyčių pagrindinė mokykla sumažino 9
409,60 Eur, Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras sumažino 455,82 Eur (VB).
 Nesivadovauta Finansų ministro įsakymo40 17 str., 2015-07-01 apskaitos registro „Didžioji
knyga“ sąskaitos 695 - „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ – 29 375,68 Eur suma turėjo būti
apskaityta kaip 211 „Išankstiniai apmokėjimai“. 2015-07-01 apskaitos registro „Didžioji knyga“
sąskaitos 695 – „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ duomenys padidinti: Katyčių pagrindinė
mokykla – 29 375,68 Eur, Pašyšių pagrindinė mokykla – 8 181,13 Eur, Jaunimo ir suaugusiųjų
mokymo centras – 9 497,33 Eur, Saugų vaikų globos namai - 2 037,90 Eur, Usėnų pagrindinė
mokykla – 36 452,40 Eur .
 Apskaitos registrų: „Atostogų rezervas“ ir „Didžioji knyga“ sąskaitų 6952102, 6952113
duomenų neatitikimas Katyčių pagrindinė mokykla – 4 963,68 Eur, Jaunimo ir suaugusiųjų
mokymo centras – 281,44 Eur, Saugų vaikų globos namai – 9 928,78 Eur, Usėnų pagrindinė
mokykla – 6 337,90 Eur.
 Nesivadovauta Finansų ministro įsakymo41 17 str. nuostatomis, 2015-07-01 apskaitos
registro „Didžioji knyga“ sąskaitos 695 - „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ – 7 000,28 Eur suma
neapskaityta kaip 211 „Išankstiniai apmokėjimai“ (Inkaklių mokykla- daugiafunkcis centras).
 Vyr. buhalteriai apskaitos registre „Didžioji knyga“ (SB lėšų) sąskaitos 6927001
„Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos“ apskaitos duomenis sumažino Usėnų
pagrindinė mokykla – 8 222,26 Eur, Katyčių pagrindinė mokykla sumažino 35 560,72 Eur,
sąskaitos 6922001 „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ duomenis padidino Usėnų pagrindinė
mokykla – 8 222,26 Eur, Katyčių pagrindinė mokykla sumažino – 10 714,77 Eur.
 Vyr. buhalteris nesivadovavo vadovo įsakymu42 patvirtintu Sąskaitų planu, apskaitoje
nenaudojo subsąskaitų, todėl suvestiniame apskaitos registre „Didžioji knyga“ (VB lėšų) sąskaitos
6927001 „Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos“ duomenis Usėnų pagrindinė mokykla
sumažino – 27 878,96 Eur, sąskaitos 6922001 „Mokėtinos socialinio draudimo įmokos“ duomenis
Usėnų pagrindinė mokykla padidino – 27 878,96 Eur.
39

Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštai BĮ „Dėl Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos
sudarymo ir pateikimo“: 2016-01-27 Nr. K10-(3.2.)-7;2016-02-02 Nr. K10-(3.2.)-9; 2016-02-02 Nr. K10-(3.2.)-10; 2016-02-04
Nr. K10-(1.2.)-12; 2016-02-04 Nr. K10-(1.2.)-13; 2016-02-09 Nr. K10-(1.2.)-14; 2016-02-09 Nr. K10-(1.2.)-18.
40
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus ir
finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2008, Nr. 143-5725.
41
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus ir
finansinės atskaitomybės 24 – ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2008, Nr. 143-5725.
42
Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 2-V „Dėl Apskaitos politikos ir
sąskaitų plano tvirtinimo ir skyrimo atsakinga už apskaitos tvarkymą“.
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 Apskaitos registre „Didžioji knyga“ 6952103 sąskaitoje „Sukauptos atostoginių sąnaudos“
neužregistruota 693,69 Eur nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudų (Katyčių pagrindinė
mokykla).
Biudžetinės įstaigos 2015 m. ne visais atvejais užtikrino apskaitos bei iš jų sudaromos
finansinės atskaitomybės duomenų tikrumo ir teisingumo, kad lėšos būtų apskaitytos teisės aktų
nustatyta tvarka.
Audito metu raštais43 informavome biudžetinių įstaigų vadovus, vyr. buhalterius apie
nustatytas klaidas ir neatitikimus, pateikėme 140 rekomendacijų. BĮ audito metu visas teiktas
rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą, įgyvendino.

5.2. Ilgalaikio turto naudojimas ir apskaita
Valstybės kontrolė nustatė neatitikimus ir 2015-07-31 Valstybinio audito ataskaitoje Nr. S(10-3885)-1547 rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei grąžinti netinkamai panaudotus 130
908,25 Eur, ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto dotacijas – melioracijos statiniams
rekonstruoti, o ne valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos ir hidrotechnikos
statiniams valdyti ir naudoti. Pagal 2016-01-16 sutartį Nr. 8P-16-006 Savivaldybė per 5 metus turės
grąžinti 130 908,25 Eur.
Finansinio ir teisėtumo audito procedūros 2015 metais vykdytos, siekiant įvertinti, ar
faktiškai atliekamos inventorizacijos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, ar jos atliekamos pagal
nustatytą tvarką, ar teisingai įformintos. Audituoti subjektai – Šilutės rajono savivaldybės 5
Administracijos padaliniai: Vainuto seniūnija, Saugų seniūnija, Katyčių seniūnija, Švėkšnos seniūnija,
Juknaičių seniūnija, Saugų vaikų globos namai, Šilutės senelių globos namai, M. Jankaus pagrindinė
mokykla, Katyčių pagrindinė mokykla, Rusnės pagrindinė mokykla, Usėnų pagrindinė mokykla, Žibų pradinė
mokykla, Pašyšių pagrindinė mokykla, Švėkšnos lopšelis-darželis, Inkaklių mokykla-daugiafunkcis centras,
Šilutės kultūros ir pramogų centras.

Audituotos ilgalaikio turto vertės atskirose įstaigose bei nustatyti reikšmingi nukrypimai bei teisės
aktų neatitikimai pateikiami 4 priede.
Faktiškai patikrinta turto iš viso – 13 049,00 tūkst. Eur, iš jo – ilgalaikio 10 535,00 tūkst. Eur.
Inventorizacijų metu nustatytos sisteminės klaidos, teisės aktų nesilaikymo atvejai:
 Turtas sistemingai neinventorizuojamas (ar iš dalies inventorizuotas). Nesivadovauta
Vyriausybės 1999-06-03 nutarimo44 nustatytos tvarkos reikalavimais, (Kultūros ir pramogų centras,
M. Jankaus pagrindinė mokykla, Saugų seniūnija, Pašyšių pagrindinė mokykla, Usėnų pagrindinė
mokykla, Vainuto seniūnija, Švėkšnos ugniagesių komandos, Švėkšnos seniūnijos, Katyčių
seniūnijos).
 Faktinės ir dokumentinės apžiūros metu nustatyta ilgalaikio turto registrų padidinta vertė:
63 588,00 Eur. Vertė padidinta dėl neteisingo turto perdavimo, neteisingo užpajamavimo. Tarybos
sprendimu patvirtintas Vietinės reikšmės kelių sąrašas, – IT vienetas, regioninis kelias: Saugos –
Kukorai – Petreliai iškeltas iš apskaitos registro.
 Nustatyta ilgalaikio turto faktinių ir apskaitos duomenų neatitikimai dėl neteisingai nurodytų
ilgalaikio turto kiekių, tuo pačiu inventoriniu numeriu paženklinto ilgalaikio turto vienetų, kurio
vertė – 29 683,00 Eur.
 Atliktų inventorizacijų metu rasta apskaitoje neužpajamuoto turto iš viso:
14 940,00 Eur, iš jų: į ilgalaikio turto apskaitos registrą neįtraukta – 9 377,00 Eur, į registrą
„Nebalansinės sąskaitos“ neįtraukta ilgalaikio turto – 5 563,00 Eur.

43

Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštai BĮ „Dėl nustatytų neatitikimų darbo užmokesčio
srityje“: 2015-09-03 Nr. K10-(3.1.8.)-64; 2015-09-29 Nr. K10-(3.1.8.)-73; 2015-10-15 Nr. K10-(3.1.8.)-83;2015-10-29
Nr. K10-(3.1.8.)-88; 2015-12-21 Nr. K10-(3.2.)-118;2015-12-29 Nr. K10-(3.2.)-128;2015-09-03 Nr. K10-(3.1.8.)-63.
44
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos
patvirtinimo“ // V. žinios, 1999, Nr. 50-1622.
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 Inventorizuojant Švėkšnos ugniagesių komandos turtą, nustatytas ilgalaikio turto perteklius 5
397,89 Eur – automobilis ZIL 30. Turto gavimo, perdavimo dokumentų atsakingi asmenys
inventorizacijos metu neturėjo.
 Siekiant ištaisyti nustatytą klaidą, Taryba 2015-12-23 sprendimu45 valstybės perduotai
savivaldybėms funkcijai įgyvendinti – priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti sutiko perimti
automobilį ir įgaliojo Administracijos direktorių pasirašyti turto priėmimo ir perdavimo aktą.
 Inventorizacijos buvo atliekamos, perkeliant (perrašant) duomenis iš apskaitos registrų į
inventorizavimo aprašus (Kultūros ir pramogų centras, Saugų seniūnija, Pašyšių pagrindinė
mokykla, Juknaičių seniūnija, Vainuto seniūnija, Švėkšnos ugniagesių komandos, Švėkšnos
seniūnijos, Katyčių seniūnijos).
 Biudžetinėse įstaigose rasta nebenaudojamo, morališkai pasenusio, bet sandėliuojamo ilgalaikio
turto, kurio vertė – 3 536 Eur.
 Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojai, atsakingi už
inventorizacijas (paskirti Administracijos direktoriaus įsakymu), apskaitos tikslumą bei
patikimumą, savo darbo funkcijas atliko neišbaigtai (Saugų ugniagesių komandos, Saugų
seniūnijos, Pašyšių pagrindinės mokyklos Vainuto seniūnijos, Švėkšnos ugniagesių komandos,
Švėkšnos seniūnijos, Katyčių seniūnijos).
 Nesivadovauta seniūnijų veiklos Nuostatų 16 str.46, nei atleidžiant iš pareigų, nei priimant naują
seniūną, neorganizavo dokumentų, turto perdavimo – priėmimo (su Saugų, Juknaičių seniūnais).
 Ne visi turto vienetai yra pažymimi jiems suteiktais inventoriniais numeriais, kurie yra viena iš
priemonių užtikrinant
turto saugumą.
Nepaženklinto
ilgalaikio turto
vertė
–
305 778,02 Eur.
 Kontrolės ir audito tarnyba ištyrė gyventojo prašymą, atliko audito procedūras ir įvertino, kaip
naudojamas Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas – automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė,
Ventės kaime, Kintų seniūnijoje. Gyventojui pateiktas atsakymas raštu47. Buvo atliktos papildomos
audito procedūros dėl Savivaldybės turto naudojimo, apskaitos ir kt. dalykų. Nesivadovauta Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. 9 d. ir Vyriausybės nutarimo Nr. 719 reikalavimais, kad
„apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimo inventorizavimo duomenimis“.
Nesudarytas 2014-12-31 inventorizavimo aprašas Savivaldybės išnuomotam ilgalaikiui turtui –
automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelei. Ataskaitoje48 pateiktos rekomendacijos Administracijos
direktoriui.
 Kontrolės ir audito tarnyba ištyrė gyventojo prašymą, patikrino, ar teisingai apskaičiuoti vietinės
rinkliavos už atliekų tvarkymą mokestis ir susidariusios skolos. Gyventojui pateiktas atsakymas
raštu49. Gyventoją informavome dėl apskaičiuoto rinkliavos mokesčio ir susidariusios skolos.
Audito procedūrų metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija vietinės rinkliavos už atliekų
tvarkymą susidariusių skolų (fizinių ir juridinių asmenų) 2015 metais neinventorizavo.
 Savivaldybės administracija 2015-12-31 neinventorizavo vietinės rinkliavos už komunalines
atliekas mokėtinų sumų (juridinių ir fizinių asmenų) iš viso 189 631,10 Eur.
Metinės inventorizacijos atliktos, nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklių nuostatomis.
Taisyklių nesilaikymas atliekant inventorizaciją ir įforminant inventorizacijos rezultatus,
neužtikrina apskaitos bei iš jų sudaromos finansinės atskaitomybės duomenų tikrumo ir teisingumo.

45

Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimas Nr. T1-157 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos“.
46
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A2-2 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
administracijos seniūnijų veiklos nuostatų patvirtinimo.“
47
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015-10-27 raštas Nr. K10-(3.1.8.)-86.
48
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015-10-30 ataskaita Nr. K14-12 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015
metų turto naudojimo audito procedūrų atlikimo“.
49
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015-11-26 raštas Nr. K10-(3.2.)-101.
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Biudžetinės įstaigos 2015 m. ne visais atvejais užtikrino, kad turtas būtų apskaitytas teisės
aktų nustatyta tvarka.
Audito metu raštais50 informavome Administracijos direktorių, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėją,
biudžetinių įstaigų vadovus, vyr. buhalterius apie nustatytas klaidas ir neatitikimus, pateikėme 115
rekomendacijų. BĮ audito metu visas teiktas rekomendacijas, per nustatytą Savivaldybės kontrolierės
terminą, įgyvendino.

Dėl Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalines atliekas 2015-12-31 skolų likučių negalime
pasisakyti.
 Atlikus Šilutės PSPC audito procedūras51 nustatyta, kad įstaigos vidaus kontrolė –
nepakankama: pasikeitus įstaigos atsakingiems asmenims, dokumentiškai neįforminti perdavimo –
priėmimo reikalai; nesivadovaujant įstaigos įstatų V sk. 5.5.5., neparengti ir nepatvirtinti skyrių
darbo nuostatai; Įstatai iš esmės taisytini dėl neatitikimo galiojantiems teisės aktams.
 Nesivadovaujant Viešųjų įstaigų įstatymo 9 str. 6 d., PSPC įstatų 6.13.9. str., neparengtas ir
nepatvirtintas PSPC stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
 Savivaldybės tarybos nenustatyti ir nepatvirtinti įkainiai už teikiamas papildomas,
nemedicinines paslaugas ir nepatvirtintas teikiamų paslaugų sąrašas; nepatvirtintas Savivaldybės
tarybos mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas.
 Patikrinus turtą, kurio vertė 378 612 Eur, nustatyti neatitikimai ištaisyti.
 PSPC gautomis pagal panaudą, I-o a. registratūros patalpomis, faktiškai naudojasi: PSPC –
81,285 m2 ir VšĮ Šilutės ligoninė – 81,285 m2. VšĮ Šilutės ligoninė už naudojamų patalpų
komunalinius patarnavimus nemoka mokesčių, naudojasi PSPC lėšų sąskaita.
 Nesivadovauta Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 20 str., panaudos gavėjai negali pagal Panaudos
sutartį naudojamo turto išnuomoti ar kitaip perduoti juo naudotis tretiesiems asmenims.
 Savivaldybės atsakingi darbuotojai neatliko pagal Panaudos sutartį perduoto turto kontrolės.
Savivaldybėje nenustatyta tvarka dėl Panaudos sutarčių vykdymo ir kontrolės.
 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-17 įsakymu Nr. A1-216, patvirtinta
tarnybinių komandiruočių įforminimo tvarka (nustato biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų
išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus) nebeatitinka pasikeitusių teisės aktų, yra iš esmės
taisytina.

5.3. Biologinio turto naudojimas ir apskaita
Kontrolės ir audito tarnyba atliko audito procedūras dėl biologinio turto. Nustatyti
neatitikimai, išvados, rekomendacijos nurodyti Audito procedūrų ataskaitoje52 :
 Savivaldybėje nenustatyti biologinio turto vienetui pripažinimo kriterijai, nenurodyta, kas
laikoma biologinio turto vienetu, kaip nustatyta 16-ojo VSAFAS nuostatose.
 Apskaitos politikoje neparengtas Šilutės rajono savivaldybės (administracijos) Biologinio turto
apskaitos tvarkos aprašas.
 Administracijos biologinio turto analitinė apskaita tvarkoma, nesilaikant reikalavimų, nevesta
apskaita pagal turto vienetus, todėl nebuvo galima nustatyti, ar visi ir kurie konkrečiai Savivaldybės
želdynai yra registruoti apskaitoje. Dėl to negalėjome įsitikinti, ar visas Savivaldybės turtas,
priskirtinas biologiniam turtui, buvo registruotas apskaitoje.
50

Kontrolės ir audito tarnybos raštai: 2015-12-08 Nr. K10-(3.2.)-105, 2015-12-08 Nr. K10-(3.2.)-106, 2015-12-15 Nr.
109, 2015-12-16 Nr. K10-(3.2.)-110, 2015-12-14 Nr. K10-(3.2.)-111, 2015-12-17 Nr. K10-(3.2.)-112, 2015-12-17 Nr.
113, 2015-12-17 Nr. K10-(3.2.)-114, 2015-12-17 Nr. K10-(3.2.)-115, 2015-12-17 Nr. K10-(3.2.)-116, 2015-12-18 Nr.
117, 2015-12-21 Nr. K10-(3.2.)-120, 2015-12-22 Nr. K10-(3.2.)-122, 2015-12-28 Nr. K10-(3.2.)-124, 2015-12-28 Nr.
126, 2015-12-29 Nr. K10-(3.2.)-127.
51

K10-(3.2.)K10-(3.2.)K10-(3.2.)K10-(3.2.)-

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016-04-13 audito ataskaita Nr. K14-3, išvada Nr. K14-3/1.
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016-05-29 ataskaita Nr. K14-7 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės 2015 metų biologinio turto audito procedūrų atlikimo“ .
52
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 Savivaldybės administracija neteisėtai atliko biologinio turto nurašymo procedūras, nurašė
biologinį turtą 1 923,64 Eur, neturėdama Administracijos direktoriaus atitinkamo sprendimo bei
nesant nustatyto ir patvirtinto Apskaitos politikoje Biologinio turto apskaitos aprašo.
 Neatlikus biologinio turto metinės inventorizacijos, pateikta informacija 2015 metų finansinėse
ataskaitose apie biologinį turtą – nepatikima.
 Nesivadovauta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo53
reikalavimais, nepateikti duomenys 2015 m. (ar kitų praėjusių metų) ataskaitoje ŽEL-01 apie
savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus ar įkurtus naujus želdynus pasibaigus kalendoriniams
metams.
 Nesivadovauta 16-ojo VSAFAS nuostatomis, – Savivaldybėje neatlikta inventorizacijos
duomenų analizė, siekiant įsitikinti, ar yra turto, kuris galėtų būti priskirtas biologinio turto grupei.
 Savivaldybėje nepaskirtas atsakingas asmuo už želdynų inventorizaciją.
 Vilniaus pedagoginio universiteto 2011 m. atlikti Šilutės miesto ir rajono parkų bei gyvenviečių
želdinių inventorizavimo darbai, kurių vertė iš viso – 17 377,20 Eur. Nerezultatyviai, neefektyviai
panaudotos biudžeto lėšos, – nesivadovaujama želdynų atliktais tyrimais, analizėmis, nevykdoma
atliktų darbų tęstinė veikla.
 Nesivadovauta Želdynų įstatymo 16 str. 1 p., 1d. d.54 nuostatų reikalavimais, Savivaldybė
neužtikrino želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais susijusių
duomenų viešumo.
 Nesivadovauta Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo55 18 str. 5 p. nuostatomis, – Želdynų ir
želdinių apskaitos duomenys turi būti prieinami visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams
asmenims ir kasmet skelbiami viešai. Savivaldybės interneto svetainėje vidaus ir išorės vartotojams
neteikiama informacija apie esamus Savivaldybės teritorijoje skverus, parkus, alėjas ir kt.
Kadangi Savivaldybėje nenustatyti biologinio turto vienetui pripažinimo kriterijai,
nenurodyta, kas laikoma biologinio turto vienetu, kaip nustatyta 16-ojo VSAFAS; Apskaitos
politikoje neparengtas Šilutės rajono savivaldybės (administracijos) Biologinio turto apskaitos
tvarkos aprašas, nepateikta Ataskaita ŽEL-01, todėl negalėjome įsitikinti, ar visas biologinis turtas
priklausantis savivaldybei nuosavybės teise registruotas apskaitoje, ar turtas priklauso savivaldybei
nuosavybės teise, – biologinio turto apskaita netiksli, nerodo realios šio turto vertės ir nesudaro
galimybės tinkamai kontroliuoti šį turtą.

Negalime patvirtinti, kad Administracijos Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje B.
„Biologinis turtas“ nurodyta vertė 2015-12-31 yra teisinga.
 Negalime patvirtinti, kad Administracijos Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitos eilutės 2. „Biologinis turtas“ nurodyta balansinė vertė 2015-12-31 yra
teisinga. (Nepasisakome dėl 1 924,00 Eur Administracijos nurašyto biologinio turto, dėl neįtraukto
į apskaitą turto).
 Negalime patvirtinti, kad (bendros) Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskaitos eilutės 2. „Biologinis turtas“ nurodyta balansinė vertė 2015-12-31 yra teisinga.
(Nepasisakome dėl 1 924,00 Eur Administracijos nurašyto biologinio turto, dėl neįtraukto į
apskaitą turto).
6. SAVIVALDYBĖS PASKOLOS, FAKTORINGAI, SUTEIKTOS GARANTIJOS
Paskolos, teiktos išvados, skolos limitas, faktoringai.
2015 m. negrąžintos paskolos
53

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015-10-22 įsakymas Nr. DĮ-189 „Dėl savivaldybių
želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) formos patvirtinimo“.
54
Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241, (16 str. 1 p., 1d. d., 18 str. 5 p.) V. žinios,
2007-07-19, Nr. 80-3215.
55
Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241, (18 str. 5 p.) V. žinios, 2007-07-19, Nr.
80-3215.
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Savivaldybės 2015-01-01 negrąžintų paskolų likutis – 10 268,3 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikių –
10 135,1 tūkst. Eur, trumpalaikių – 133,2 tūkst. Eur.
Savivaldybės 2016-01-01 negrąžintų paskolų likutis – 9 263,1 tūkst. Eur, iš jų56: ilgalaikių
–9 129,9 tūkst. Eur, trumpalaikių – 133,2 tūkst. Eur.
 per 2015 metus negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis sumažėjo 1 005,2 tūkst. Eur;
 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai – 9 092,4 tūkst. Eur;
 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai – 7 476,4 tūkst. Eur;
 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų – 2 655,4 tūkst. Eur;
Savivaldybės negrąžintų paskolų likučiai 2016-01-01 (pagal Formą Nr. 3) pateikiami 5 priede.
Savivaldybės administracijos iš kredito įstaigų paimtų paskolų didžiausią dalį sudaro
paskolos skirtos skoloms dengti už atliktus darbus, paslaugas, iš Finansų Ministerijos –
investiciniams projektams finansuoti.
Trumpalaikė 133,2 tūkst. Eur paskola gauta iš Finansų ministerijos 2011 metais
biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui išmokėti dėl įšaldytų lėšų banke „Snoras“ 2015 metais
nebuvo grąžinta. Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2015 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu57, nesuplanavo
ir negrąžino trumpalaikės paskolos iki 2015-12-31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2016 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 58 negrąžinta
trumpalaikė 133,2 tūkst. Eur paskola, nuo 2016 metų bus laikoma ilgalaike paskola, kurios
grąžinimas numatytas iki 2020-12-31. Prisiimtas skolinis įsipareigojimas padidina Savivaldybės
biudžeto lėšų poreikį vieno procento metinių palūkanų mokėjimu.
2015 m. gautos paskolos
Savivaldybės 2016-01-01 prisiimti skoliniai įsipareigojimai – 646,8 tūkst. Eur:
 valstybės perskolinamos paskolos 50,0 tūkst. Eur;
 vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu – 596,8 tūkst. Eur
Valstybės perskolinamos paskolos. Savivaldybės 2015 metais gautos ilgalaikės paskolos
valstybės vardu iš Finansų ministerijos – 50,0 tūkst. Eur59 yra tikslinės paskirties investicijų
projektams finansuoti:
 Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje – 12,10 tūkst. Eur;
 Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiems
turizmo poreikiams – 32,10 tūkst. Eur;
 Galimybių studija Šilutės rajono savivaldybėje parengimas – 5,80 tūkst. Eur.
Savivaldybė ir Finansų ministerija 2010-2014 metais pasirašė 11 paskolų sutarčių (viso 10
440,1 tūkst. Lt arba 3023701,94 eurų) investicinių projektų finansavimui, pagal kurias Savivaldybei
yra teikiama iš valstybės vardu paimtos 1 132 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos už
Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,02 arba 0,1 procentinio punkto,
atitinkamai pagal kiekvieną sutartį. Savivaldybė pagal 2010-2014 metais pasirašytas sutartis iš
Finansų ministerijos 2015-12-31 buvo gavusi 2 655 371,4 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų60, iš jų 2015
m. – 50,0 tūkst. Lt. Valstybės vardu gautų paskolų panaudojimas 2015-12-31 atvaizduotas 6 priede.
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu. 2015 m. gautos paskolos – 596,8 tūkst. Eur,
yra tikslinės paskirties ES lėšomis finansuojamiems projektams iš dalies finansuoti:
 H. Šojaus dvaro pastatų ir teritorijos sutvarkymas – 43,3 tūkst. Eur;
56

Skolinių įsipareigojimų 2016 m. sausio 1 d. ataskaita 2016-01-20 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.).
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas (11 str. 3 d.)//(TAR., 2014-12-23, Nr. 20611).
58
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas (11 str. 3 d.) //(TAR., 2015-12-10, Nr. XII-2161).
59
Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2016-01-01 ataskaita Forma Nr. 3, Administracijos
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 Forma Nr. 2.
60
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento ir Šilutės rajono savivaldybės suderinimo
aktai dėl paskolos valstybės vardu likučių pagal 2015 m. gruodžio 31 d. būklę.
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 Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija – 8,8 tūkst. Eur;
 Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje – 11,8 tūkst. Eur;
 Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato sutvarkymas – 2,3 tūkst. Eur;
 Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas – 0,2 tūkst. Eur;
 Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba (Kaliningradas-Lietuva) – 26,2 tūkst. Eur;
 Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra – 36,2 tūkst. Eur;
 Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Karklų gatvės rekonstravimas – 4, 9 tūkst. Eur;
 Vainuto kultūros namų šildymo sistemos atnaujinimas – 0,6 tūkst. Eur;
 Žemaičių krašto etnokultūros centro šildymo sistemos atnaujinimas – 1,2 tūkst. Eur;
 Vainuto gimnazijos pastato atnaujinimas sumažinant energijos suvartojimą – 168,0 tūkst. Eur;
 Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas – 2,0 tūkst. Eur;
 Katyčių pagrindinės mokyklos; Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos; Žemaičių krašto
etnokultūros centro pastato katilinės šildymo sistemos atnaujinimas – 6,3 tūkst. Eur;
 Saugų vaikų globos namų šildymo sistemos atnaujinimas – 6,78 tūkst. Eur;
 Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas – 115,0 tūkst. Eur;
 Katyčių pagrindinės mokyklos šildymo sistemos atnaujinimas – 4,0 tūkst. Eur.
 Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos šildymo sistemos atnaujinimas – 4,1 tūkst. Eur
 Verdainės pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija (Kalinausko g. 10, Šilutė) –
155,0 tūkst. Eur;
2015 įvykdyti skoliniai įsipareigojimai

vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu – 1 652,0 tūkst. Eur, iš jų:
- paskolos kredito įstaigoms – 1 381,5 tūkst. Eur;
- faktoringo sutartys (be regreso teisės) – 270,5 tūkst. Eur.
Paskolos kredito įstaigoms. Kreditas grąžintas pagal 7 kredito sutartis iš viso
1381,5 tūkst. Eur: Snoro bankui 102,2 tūkst. Eur; AB Ūkio bankui –540,6 tūkst. Eur; AB Šiaulių
bankui pagal 5 sutartis – 738,7 tūkst. Eur.
Faktoringai. Faktoringų sudarytų pagal tris sutartis su kredito įstaigomis61 2015-01-01
likutis – 270,5 tūkst. Eur62, 2015-12-31 likutis– 0,0. 2015 m. grąžinta – 270,5 tūkst. Eur, sumokėta
palūkanų – 13,92 tūkst. Eur63. Kita faktoringų dalis (2 217,7 tūkst. Eur) pagal Kontrolės ir audito
tarnybos rekomendacijas64 ankstesniais metais (2012-2013 m.) Administracijos direktoriaus
įsakymais65 buvo perkelta į ilgalaikes paskolas.
Faktoringus savivaldybės administracija atvaizdavo teisingai Skolinių įsipareigojimų 201601-01 ataskaitoje (Forma Nr. 3), Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-31-31 ataskaitoje (Forma Nr. 4).
Savivaldybės administracija faktoringų palūkanas užregistravo neteisingame išlaidų
straipsnyje 2.2.1.1.1.30. „Kitos paslaugos“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija66, „tik tada, kai valstybės institucijos ir įstaigos
prisiima įsipareigojimus, tokios palūkanų išmokos turėtų būti klasifikuojamos kaip palūkanos“.
Mūsų nuomone faktoringų įsipareigojimai – palūkanos 13,92 tūkst. Eur turi būti atvaizduoti išlaidų
straipsnyje 2.3.1. „Palūkanos“.
61

2013 m. sausio mėn. 18 d. Susitarimas dėl Pirkėjo mokėjimų AB ūkio bankui Nr. 9 (120-005-12/10); Susitarimas Nr.
8 (120-001-12/10); Susitarimas Nr. 7 (120-019-12/09) .
62
Skolinių įsipareigojimų statistinė 2016-01-01 suvestinė ataskaita (Forma Nr. 3-sav.).
63
Administracijos Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė 6910004 faktoringai bankui 2015 m. sausis –gruodis.
64
Kontrolės ir audito tarnybos 2012-05-06 audito ataskaita Nr. K1-7 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 metų
biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ ir kt.
65
Administracijos direktoriaus 2012-05-24 įsakymas Nr. A1-633 ,,Dėl faktoringo skolų perkėlimo į ilgalaikes paskolas“
(Faktoringas 6050,02 tūkst. Lt AB Swedbank). Administracijos direktorius 2013-02-28 įsakymas Nr. A1-226 „Dėl
skolų pagal faktoringo sutartis perkėlimo į ilgalaikes paskolas“ (Faktoringas 1 607,13 tūkst. Lt – AB Swedbank).
66
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 (Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-085 redakcija) „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacija“.
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Faktoringų palūkanos – 13,92 tūkst. Eur nurodytos netinkamai, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2016-01-01 ataskaitos (Forma Nr. 2) straipsnyje. 2.2.1.1.1.30., turi būti atvaizduotos išlaidų
straipsnyje 2.3.1. „Palūkanos“.
Savivaldybės 2015 m. biudžete asignavimai paskolų ir palūkanų grąžinimui67 buvo
suplanuoti iš dalies. Palūkanos bankams mokamos, pagal patvirtintus mokėjimo grafikus prie
sudarytų sutarčių. Palūkanų mokėjimas planuojamas ir registruojamas ekonominės klasifikacijos
straipsnyje 2.3.1.2.1.3 savivaldybės sumokėtos palūkanos – 343,1 tūkst. Eur atvaizduotos
Savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. sausio 1 d. ataskaitoje Forma Nr. 2.
Ataskaitoje patikslinta sąmata palūkanoms sumokėti – 401,3 tūkst. Eur, kasinės išlaidos – 343,1
tūkst. Eur68, t. y. 58,2 tūkst. Eur mažesnės, negu patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata.
2015 metais sumokėtos palūkanos iš viso: 343,1 tūkst. Eur (už paskolas savivaldybės vardu
– 247,6 tūkst. Eur, perskolintos paskolos valstybės vardu – 95,5 tūkst. Eur).
Paskolos atvaizduotos teisingai Skolinių įsipareigojimų 2016-01-01 ataskaitoje (Forma
Nr. 3), Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-01-01 ataskaitoje (Forma Nr. 2), Mokėtinų ir
gautinų sumų 2015-31-31 ataskaitoje (Forma Nr. 4).
Skolos limitas. Lietuvos Respublikos Seimas, kasmet tvirtindamas valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, nustato skolos limitus69.
Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių 2015 metais skaičiavimo pagrindu (nuo
kurių skaičiuojami skolinimosi limitai) – laikomas Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytas pajamų dydis
16 387,2 tūkst. Eur (6 lentelė).
Dydis, nuo kurio skaičiuojami Šilutės rajono savivaldybės 2015 m. skolinimosi limitai
6 lentelė
Suma, tūkst. Eur

Rodiklis
Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija
Savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti
Šilutės rajono savivaldybės prognozuojamos pajamos
Iš viso

1 606,9
14 780,3
16 387,2

Atsižvelgus į įstatymu nustatytus limitus ir prognozuojamą pajamų dydį – 16 387,2 tūkst.
Eur, taikomą 2015 metais skaičiuojant skolinimosi limitus, apskaičiuota maksimali Savivaldybei
taikytina skolinimosi rodiklių riba bei skola 2015-12-31 (7 lentelė).
Savivaldybės 2015 metais skolinimosi limitai ir skola 2015-12-31
Eil
Nr.
1.
2.
3.

Leidžiama maksimali riba

Skola 2015-12-31

tūkst. Eur
11 471,0
2 458,1
1 638,7

tūkst. Eur
9 129,9
-734,7
735,5

Rodiklis
Savivaldybės skola
Metinis grynasis skolinimasis
Savivaldybės garantijų limitas

proc.
70
15
10

proc.
55,7
-4,5
735,5

7 lentelė
Iš jos projektams ES
ir kt. t. paramos
tūkst. Eur
proc.
4 343,2
26,5
-

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės skola sudarė daugiau kaip 40 proc. įstatyme
nurodytų 2015 m. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos, todėl 2015
metais galėjo skolintis tik projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti70.

67

Savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimas Nr. T1-24117 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto
patvirtinimo“, 3 priedas, 06, 08 programos.
68
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m . sausio 1 d. ataskaita Forma Nr. 2-sav., 2016-02-04.
69
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas// TAR, 2014-12-23, 2014-20611.
70
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Nuo 2015 sausio 1 d. įsigaliojo reikalavimas, kad Savivaldybė gali skolintis, jeigu jos
pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atlikus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015
sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, nuolat mažėjo:
- Savivaldybės 2015-01-01 biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su skoliniais
įsipareigojimais) – 13 270,2 tūkst. eurų, iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos
– 2 161,7 tūkst. eurų.
- Savivaldybės 2015-12-31 biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su skoliniais
įsipareigojimais) – 10 943,2 tūkst. Eur, iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos –
804,5 tūkst. Eur71.
- Pradelsti įsiskolinimai, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2015 m.
sumažėjo 1 357,2 tūkst. Eur.
Savivaldybės skola 2015-12-31 buvo 9 129,9 tūkst. Eur ir neviršijo apskaičiuoto skolos
limito – 11 471,0 tūkst. Eur, skolos limitas panaudotas – 55,7 %. (nustatytas limitas – 70 %).
Šilutės rajono savivaldybei 2015 metais imant paskolas nebuvo viršyti teisės aktuose nustatyti
skolinimosi limitai.
Suteiktos garantijos
Savivaldybės 2016-01-01 prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo
dokumentus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 735,5 tūkst. Eur72 (apskaičiuotas
garantijų limitas 1 638,7 tūkst. Eur) arba 4,5% yra teisingai atvaizduotos Formoje Nr. 3-sav.,
„Nebalansiniai įsipareigojimai“.
Savivaldybė 2015 m. garantijų nesuteikė, suteiktos – 2010 metais73. UAB „Šilutės
vandenys“ vykdė Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“
projektus, kurių įgyvendinimui, nuosavų lėšų prisidėjimui, buvo gautos Lietuvos Respublikos
Finansų ministerijos paskolos. UAB „Šilutės vandenys“ vykdyti investiciniai projektai74 – užbaigti
2013 m. ir priduoti eksploatacijai75 (Investiciniai projektai: „Dumblo apdorojimo įrenginių statyba“
ir „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“; Nuotekų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės rajone: Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose,
Armalėnuose, Švėkšnoje, Vainute, Saugose).
Tarybai teiktos išvados dėl paskolų ėmimo
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybai teikė 2 išvadas dėl paskolų:
 dėl Šilutės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 752,2 tūkst. Eur paskolą, investicijų
projektams iš dalies finansuoti. Audito 2015 m. birželio 23 d. išvada Nr. K14-1076; Savivaldybės
tarybos 2015-06-25 sprendimas Nr. T1-2559. Sutartis su kredito įstaiga77 sudaryta, atsižvelgus į
supaprastinto atviro konkurso, paskelbto 2015-07-16 CVP IS rezultatus.
 dėl Šilutės rajono savivaldybės galimybės imti 868,86 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą, kuri būtų
panaudota kreditui AB Šiaulių bankui grąžinti. Audito 2015 m. rugsėjo 9 d. išvada Nr. K14-1178;
Savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimas Nr. T1-66. Sutartis su kredito įstaiga79 sudaryta,
atsižvelgus į 2015-11-02 kvietimą teikti pasiūlymą dėl ilgalaikės paskolos rezultatus.
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Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita (Forma Nr. 4).
Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2016-01-01 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.)
73
Savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimas Nr. 1-1485 „Dėl garantijos suteikimo“; 2010-12-01 sprendimas Nr. T11588 „Dėl leidimo imti paskolą ir garantijos suteikimo“.
74
Finansų ministerijos ir UAB „Šilutės vandenys“ paskolos 2010-12-29 sutartis Nr. 688; 2011-03-29 sutartis Nr. 702.
75
Projekto Nr. VP-3.1-AM-01-V-01-031 perėmimo 2013-02-15 pažyma, projekto Nr. VP-3.1-AM-01-V-02-067
perėmimo 2013-06-27 pažyma.
76
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015-06-23 audito išvada Nr. K14-10 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
galimybės imti ilgalaikę paskolą“.
77
Savivaldybės su AB Šiaulių banku 2015-08-11 kredito sutartis Nr. KS-2015-026-07.
78
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos2015-09-27 audito išvada Nr. K14-11 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
galimybės imti 868,86 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą“.
79
Savivaldybės su AB Šiaulių banku 2015-12-07 kredito sutartis Nr. KS-2015-038-07.
72
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7. SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDAS
Privatizavimo fondo (toliau – PF) lėšų apskaitą reglamentuoja 26-asis VSAFAS „Išteklių
fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, pagal kurį turtas, naudojamas išteklių fondo
tikslams įgyvendinti ir kurio naudojimo pajamos ir pardavimo rezultatas tektų išteklių fondui, yra
registruojamas išteklių fondo apskaitoje ir rodomas išteklių fondo finansinės būklės ataskaitoje.
Atliekant audito procedūras Privatizavimo fondo 2015 metų finansinės atskaitomybės
pajamų ir išlaidų srityse, nustatyti neatitikimai.
Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas
Pasiektas ir viršytas esminės klaidos apskaitoje lygis.
 FBA eil. Nr. F. „Grynasis turtas“ str. IV.1. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus
nuosavybės metodo įtaką) duomenys padidinti 151 797,00 Eur;
 FBA eil. Nr. F. „Grynasis turtas“ str. IV.2. „Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas“
duomenys sumažinti 151 797,00 Eur.
Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas
 VRA eil. F. „Apskaitos politikos keitimo ir esminės klaidos taisymo įtaka“ duomenys padidinti
151 797,00 Eur;
 VRA eil. J. „Grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti 91 126,00 Eur.
Pinigų srautų ataskaitos (PSA) duomenų vertinimas
 PSA eil. Nr. A. I. „Įplaukos“, I. 7. str. „Kitos įplaukos“ pinigų srautai neteisėtai padidinti –
16 658,00 Eur;
 PSA eil. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis
padidintas –16 658,00 Eur;
Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) duomenų vertinimas
 GTPA eil. Nr. 9. „Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.“ duomenys neleistinai padidinti
19 264,00 Eur;
 GTPA eil. Nr. 16. „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti
103 419,00 Eur.
 2015 m. Privatizavimo fondo lėšos naudotos ne pagal patvirtintą lėšų sąmatą.
 Apskaitos registrų ir 2015 m. sąmatos duomenys nesutampa. Tarybos sprendimu80 straipsnyje
4.7. „Kitos nenumatytos išlaidos (dėl banko operacijų ir pan.)“ patvirtinta – 70,00 Eur, o 4.7.
„Įmokos į Specialųjį daugiabučių namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos sutarčių dalyvių
daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti rėmimo fondą (5%)“ patvirtinta – 690,00
Eur. 2015 m. sąmatos duomenys padidinti 760,00 Eur.
Savivaldybė Finansų ministerijai pateikia Pažymą apie Savivaldybei nuosavybės teise
priklausiusio turto privatizavimą ir gautų lėšų panaudojimą. Savivaldybės Privatizavimo fondo
2015 metų pajamos ir išlaidos bei duomenys apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausiusio turto
privatizavimą ir gautų lėšų panaudojimą atvaizduoti 7 priede.
Informavome Administracijos direktorių dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų
Privatizavimo fondo audito procedūrų metu nustatytų neatitikimų, raštu81 pateikėme 4
rekomendacijas. Savivaldybės administracija visas audito metu teiktas rekomendacijas, per
nustatytą Savivaldybės kontrolierės terminą, iki 2016-05-31, įgyvendino.

80

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų balandžio 9 d. Nr. T1-2473 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų sausio 28 d. Nr.
T1-200 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo nauja redakcija“.
81
Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-05-26 raštas Nr. K10-(1.2)-49 „Dėl privatizavimo
fondo apskaitoje nustatytų neatitikimų“.
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8. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS
Atlikome Savivaldybės administracijos, Iždo, biudžetinių įstaigų metinių finansinių
ataskaitų rinkinių vertinimą, juose pateiktų duomenų atitiktį apskaitos registrų duomenims ir likučių
2015-12-31 teisingumą.
8.1. Iždo, Administracijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimo rezultatai
Šilutės rajono savivaldybės iždas yra išteklių fondas, kuris remiantis subjekto principu
laikomas atskiru apskaitos vienetu. Savivaldybės iždo apskaitą tvarko Šilutės rajono savivaldybės
administracija. Apskaita tvarkoma atskirai nuo administracijos, kaip biudžetinės įstaigos,
buhalterinės apskaitos, sudaromi atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkiniai. Už Savivaldybės iždo apskaitos organizavimą atsakingas Administracijos direktorius,
finansinių ataskaitų rinkinių pildymą atsakinga už savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių
bei eliminavimo duomenų pateikimą VSAKIS paskirta Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji
specialistė.
Iždo apskaitai tvarkyti įdiegtas kompiuterinės programos įrangos paketas „Biudžetas,
biudžeto valdymas“, kuris sukonfiguruotas taip, kad būtų galima tvarkyti apskaitą remiantis teisės
aktų, Apskaitos politikos reikalavimais. Visos ūkinės operacijos yra registruojamos apskaitos
registruose - sistemoje „Biudžetas, biudžeto apskaitos programa“.
Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas
 FBA eil. Nr. F. „Grynasis turtas“ str. III.1. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ duomenys
padidinti 3 039 157,00 Eur.
 FBA eil. Nr. F. „Grynasis turtas“ str. III.2. „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ duomenys
padidinti 6 781 098,00 Eur.
Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas
 VRA eil. J. „Grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti 702 783,00 Eur;
Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) duomenų vertinimas
 GTPA eil. Nr. 16. „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti 3
039 157 ,00 Eur.
Administracijos Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas
 FBA eil. Nr. D. „Finansavimo sumos“ str. II.2. „Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto“
duomenys sumažinti 350,00 Eur;
 FBA eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II.4. „Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo
sumos“ duomenys sumažinti 55 233,00 Eur;
 FBA eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II.6. „Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus“ duomenys
padidinti 55 233,00 Eur;
 FBA eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II.10. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“
duomenys padidinti 89,00 Eur;
 FBA eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II.12. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ duomenys
padidinti 90,00 Eur;
 Nesivadovaujant Apskaitos politikos82 nuostatomis, 2015-12-31 ilgalaikiai finansiniai
įsipareigojimai pateikti neamortizuota savikaina. 2015-12-31 FBA eilutėje E. „Įsipareigojimai“
str.II.2 „Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis“ nepriskaičiuota ir nepateikta ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
 FBA eilutės Nr. F. „Grynasis turtas“ str. III. „Sukaupta nuosavybės metodo įtaka“ duomenys
padidinti 5 803 861,00 Eur;
 FBA eilutės Nr. F. „Grynasis turtas“ str. IV.2. „Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas“
duomenys sumažinti 877 992,00 Eur;
82

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A1-1306 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos
patvirtinimo“.
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 apskaitos registre „Didžioji knyga“ apskaitos įvykiai ir operacijos atvaizduotos, nesivadovaujant
Apskaitos politikos83 155 p. nuostatomis, kurios numato „kad į Finansinės būklės ataskaitą
perkeliamos viešojo sektoriaus subjekto 1-6 klasės sąskaitų likučių sumos. Iki metinių finansinių
sudarymo uždaromos 7, 8 ir 9 sąskaitos“. Vyr. specialistė finansavimo sumų bei sukauptų sąnaudų
sąskaitų likučių neperkėlė į 31XXXXX sąskaitą. FBA eilutės Nr. F. „Grynasis turtas“ str. IV. 1
„Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ duomenys neleistinai padidinti 10 688,44 Eur;
 Patikrinus Centralizuotos buhalterijos 2015-12-31 Nebaigtos statybos įsigijimo savikainos
apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitą 1210111 „Nebaigta statyba“, nustatyti neatitikimai:
Kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos išlaidos pagal faktiškai gautas sąskaitas
faktūras, atsargų nurašymo aktus ir kitus pirminius apskaitos dokumentus remonto ar statybų
laikotarpiu kaupiamos nebaigtos statybos ar esminio pagerinimo darbų sąskaitose pagal ilgalaikio
materialiojo turto vieneto inventoriaus numerį. Sąnaudos gali būti kaupiamos ir priskiriamos
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainai iki ilgalaikio materialiojo turto atidavimo naudoti
veikloje. Kapitalinio remonto išlaidos užbaigus remonto darbus priskiriamos konkrečiam ilgalaikio
materialiojo turto vienetui, o statybos išlaidos užbaigus darbus priskiriamos ilgalaikiam
materialiajam turtui, sukuriant naują ilgalaikio materialiojo turto duomenų kortelę.
Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje apskaitos registre „Nebaigta statyba“
užregistruoti remonto darbai, techniniai projektai, kurių bendra vertė iš viso 146 055,67 Eur, iš jų:
 Šilutės 576 vietų mokyklos projektas, vertė 68 669,78 Eur;
 Šilutės 5-ojo kvartalo inžinerinių tinklų remonto darbai, vertė 66 945,09 Eur;
 Šilutės Vilų g. techninis projektas, vertė 2 563,14 Eur;
 Šilutės Cintjoniškių g. viaduko per geležinkelį priešprojektinis sprendimas, vertė
7 877,66 Eur.
Pagal Administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus, Turto poskyrio prie Ūkio
skyriaus atsakingų darbuotojų paaiškinimus, minėti remonto darbai, techniniai projektai morališkai pasenę arba likę neįgyvendinti projektai, kurių likučiai metai iš metų perkeliami į
apskaitą (nuo ~1990 metų).
 Šilutės Pamario mokyklos projektavimo darbai pradėti 2007 m., kurių vertė 15 166,53
Eur, buhalterinėje apskaitoje užregistruoti, tačiau užbaigus darbus, darbų vertės nepriskirtos
Pamario mokyklos ilgalaikiam materialiajam turtui.
Nesilaikyta Buhalterinės apskaitos įstatymo84 4, 6, 12 str. reikalavimais, kurie nurodo, kad
„ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaita būtų tinkama, pateikiama laiku“, kad „į apskaitą
privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo,
įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai
turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio
įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“.
 Kiekvienų finansinių metų pabaigoje atliekant metinę inventorizaciją, arba esant poreikiui BĮ
vadovo įsakymu sudaryta komisija arba jo įgalioti asmenys (komisija) nustato, ar yra požymių, kad
ilgalaikis materialusis turtas gali būti nuvertėjęs. Jei ilgalaikis materialusis turtas atitinka bent vieną
iš vidinių ar išorinių 22-ajame85 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nurodytų turto nuvertėjimo
požymių, komisija turi įvertinti ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąją vertę. Ilgalaikio
materialiojo turto atsiperkamoji vertė – ilgalaikio materialiojo turto grynoji realizavimo vertė arba
jo naudojimo vertė, ta, kuri yra didesnė. Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos
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Centralizuotos darbuotojai, atsakingi už ilgalaikio materialiojo turto apskaitą, nesivadovavo
Apskaitos politikos86 „Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo“ VIII. sk. „Ilgalaikio
materialiojo turto vertės pasikeitimo ir nuvertėjimo įvertinimas ir apskaita“ reikalavimais, 2015-1231 apskaitos registre „Didžioji knyga“ sąskaitoje 1210113 „Nebaigtos statybos nuvertėjimas“
neskaičiavo ir neužregistravo nebaigtos statybos nuvertėjimo.
Per 2015 metus darbuotojai atsakingi už ilgalaikio materialiojo turto apskaitą apskaitos
registre „Didžioji knyga“ sąskaitoje 1210113 „Nebaigtos statybos nuvertėjimas“ neskaičiavo ir
neužregistravo nuvertėjimo nebaigtos statybos objektams, kurių vertė sudaro 2 265 212,72 Eur.
Administracijos Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ I. „Finansavimo sumos“ I.1. „Iš valstybės biudžeto“
duomenys padidinti 4 985,00 Eur;
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ I. „Finansavimo sumos“ I.2. „Iš savivaldybės
biudžeto“ duomenys sumažinti 4 985,00 Eur;
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ II. „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“
duomenys padidinti 63 597,00 Eur;
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ III.1. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ duomenys
padidinti 16 946,00 Eur;
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ III.2. „Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų
suma“ duomenys padidinti 11 122,00 Eur;
 VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ XI. „Nuomos sąnaudos“ duomenys sumažinti 95
981,00 Eur;
 VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ XIII. „Kitų paslaugų sąnaudos“ duomenys padidinti
95 981,00 Eur;
 VRA eil. D. „Kitos veiklos rezultatas“ I. „Kitos veiklos sąnaudos“ duomenys sumažinti 91
665,00 Eur;
 VRA eil. I. „Nuosavybės metodo įtaka“ duomenys padidinti 141 024,00 Eur;
 VRA eil. J. „Grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti 141 024,00 Eur.
Administracijos Pinigų srautų ataskaitos (PSA) duomenų vertinimas
 PSA eil. B. „Investicinės veiklos pinigų srautai“ I. str. „Ilgalaikio turto ir finansinio turto
įsigijimą“ investicinės veiklos pinigų srautai sumažinti – 56 083,00 Eur;
 PSA eil. C. „Finansinės veiklos pinigų srautai“ str. IV.2. „Iš savivaldybės biudžeto“
finansavimo suma sumažinta – 58 678,00 Eur;
 PSA eil. C. „Finansinės veiklos pinigų srautai“ str. IV.3. „Iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų“ finansavimo suma sumažinta – 231 100,00 Eur;
 PSA eil. C. „Finansinės veiklos pinigų srautai“ str. IV.4. „Iš kitų šaltinių“ finansavimo suma
padidinta – 171 544,00 Eur;
Administracijos Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) duomenų vertinimas
 GTPA eil.17 „Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.“ duomenys padidinti 4 925 869,00 Eur.
Administracijos Aiškinamojo rašto (AR) vertinimas
Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyr. specialistė rengdama, pateikdama 2015 metų
finansinę atskaitomybę nesivadovavo 2-ojo VSAFAS87 7 str., 3-ojo VSAFAS 88 7 str., 4-ojo
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VSAFAS 89 5 str., 5-ojo VSAFAS 90 10 str. reikalavimais, apskaitos duomenis pateikė ne pagal
standartų prieduose pateiktas formas.
Audito metu raštu91 informavome Administracijos direktorių apie nustatytus neatitikimus,
pateikėme 5 rekomendacijas, Administracija audito metu teiktas rekomendacijas per nustatytą
Savivaldybės kontrolierės terminą, iki 2016-05-25, įgyvendino.
Nustatytos klaidos ir netikslumai Savivaldybės iždo, administracijos finansinėse
ataskaitose iki konsolidavimo proceso užbaigimo buvo ištaisyti ir neįtakojo Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo, išskyrus dėl nebaigtos statybos
objektams, kurių vertė sudaro 2 265 212,72 Eur, neskaičiuoto ir neužregistruoto nuvertėjimo.

8.2. Biudžetinių įstaigų (toliau – BĮ) metinių finansinių ataskaitų rinkinių
vertinimo rezultatai
BĮ Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas
 FBA eilutės Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II. 6. „Mokėtinos sumos į biudžetus“ sumažintas
565,00 Eur (Inkaklių mokykla - daugiafunkcis centras).
 FBA eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ straipsnio II. 10. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“
duomenys sumažinti 8 109,00 Eur (Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Visuomenės sveikatos
biuras ).
 FBA eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II.11 „Sukauptos mokėtinos sumos“ duomenys sumažinta 4
038,00 Eur (Senelių globos namai, Visuomenės sveikatos biuras).
 FBA eil. Nr. E. „Įsipareigojimai“ str. II.12 „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ duomenys
padidinti 1 045,00 Eur (Senelių globos namai, Inkaklių mokykla - daugiafunkcis centras).
 FBA eilutės Nr. C. „Trumpalaikis turtas“ str. I. „Atsargos“ duomenys padidinti 20,00 Eur (Saugų
vaikų globos namai).
 FBA eil. Nr. C. „Trumpalaikis turtas“ straipsnio II. „Išankstiniai apmokėjimai“ duomenys
padidinti 4 551,00 Eur (Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras).
 FBA eil. Nr. C. „Trumpalaikis turtas“ str. III. 4. „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas“ duomenys padidinti 617,00 Eur (Katyčių pagrindinė mokykla ).
 FBA eil. Nr. C. „Trumpalaikis turtas“ str. III. 5. „Sukauptos gautinos sumos“ duomenys
sumažinti 1 349,00 Eur (Inkaklių mokykla - daugiafunkcis centras, Katyčių pagrindinė mokykla Pašyšių
pagrindinė mokykla).
 FBA eil. Nr. C. „Trumpalaikis turtas“ str. III. 6. „Kitos gautinos sumos“ duomenys padidinti
732,00 Eur (Inkaklių mokykla - daugiafunkcis centras, Pašyšių pagrindinė mokykla).
 FBA eil. Nr. D. „Finansavimo sumos“ str. I. „Iš valstybės biudžeto“ duomenys sumažinti
111 165,00 Eur (Saugų vaikų globos namai).
 FBA eil. Nr. D. „Finansavimo sumos“ str. I. „Iš savivaldybės biudžeto“ duomenys padidinti 111
165,00 Eur (Saugų vaikų globos namai).
 FBA eil. Nr. F. „Grynasis turtas“ str. IV. 1. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ duomenys
neleistinai padidinti 2 249,00 Eur (Inkaklių mokykla - daugiafunkcis centras Katyčių pagrindinė mokykla,
Pašyšių pagrindinė mokykla, Traksėdžių pagrindinė mokykla).

 FBA eil. Nr. F. „Grynasis turtas“ str. IV. 2. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ padidinti
87 669,00 Eur (Inkaklių mokykla-daugiafunkcis centras, Usėnų pagrindinė mokykla Katyčių pagrindinė
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mokykla, Pašyšių pagrindinė mokykla, Saugų vaikų globos namai, Traksėdžių pagrindinė mokykla, Šilutės
PSPC ).

BĮ Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ I. „Finansavimo sumos“ I.1. „Iš valstybės biudžeto“
duomenys padidinti 140 569,00 Eur (Saugų vaikų globos namai, Šilutės PSPC).
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ I. „Finansavimo sumos“ I.2. „Iš savivaldybės
biudžeto“ duomenys sumažinti 139 350,00 Eur (Saugų vaikų globos namai).
 VRA eil. A. Pagrindinės veiklos pajamos I.4. Finansavimo pajamos „Iš kitų finansavimo
šaltinių“ duomenys sumažinti 1 219,00 Eur (Šilutės PSPC).
 VRA eil. A. „Pagrindinės veiklos pajamos“ III. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ duomenys
sumažinti 96 748,00 Eur (Saugų vaikų globos namai).
 VRA eil. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos I. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“
duomenys padidinti 1 622,00 Eur (Šilutės PSPC).
 VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ XIII. „Kitų paslaugų“ duomenys sumažinti
12 359,00 Eur (Senelių globos namai, Saugų vaikų globos namai, Usėnų pagrindinė mokykla ).
 VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ XIV. „Kitos“ duomenys padidinti 9 987,00 Eur
(Senelių globos namai, Saugų vaikų globos namai, Šilutės PSPC).
 VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ eilutės IX. „Sunaudotų ir parduotų atsargų
savikaina“ duomenys neleistinai padidinti 13,00 Eur (Usėnų pagrindinė mokykla).
 VRA eil. C. „Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ duomenys neleistinai padidinti
20 893,00 Eur (Inkaklių mokykla - daugiafunkcis centras, Usėnų pagrindinė mokykla, Katyčių pagrindinė
mokykla, Pašyšių pagrindinė mokykla, Saugų vaikų globos namai, Visuomenės sveikatos biuras, Traksėdžių
pagrindinė mokykla, Šilutės PSPC).

 VRA eil. D. „Kitos veiklos rezultatas“ duomenys padidinti 380,00 Eur (Šilutės PSPC).
 VRA eil. D. „Kitos veiklos rezultatas“ I. „Kitos veiklos pajamos“ duomenys padidinti
96 744,00 Eur (Saugų vaikų globos namai, Šilutės PSPC).
BĮ Grynojo turto pokyčių ataskaitos (GTPA) duomenų vertinimas
 GTPA eil. Nr. 13 „Kiti sudaryti rezervai“ 14 st. duomenys sumažinti 10,00 Eur ( Šilutės senelių
globos namai).
 GTPA eil. Nr. 14. „Kiti panaudoti rezervai“ 14 st. duomenys padidinti 10,00 Eur (Šilutės senelių
globos namai).

 GTPA eil. Nr. 17. „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys
neleistinai padidinti 65 743,00 Eur (Šilutės PSPC).

BĮ Aiškinamojo rašto vertinimas

Nesivadovaujant 23-ojo standarto 14.2 str. reikalavimais, sutrumpintame Aiškinamajame
rašte nuorodos į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį nepateikė. Detalizuotos tik Veiklos
rezultatų, Finansinės būklės ataskaitose nurodytos sumos (Saugų vaikų globos namai).
Savivaldybės biudžetinės įstaigos nustatytas klaidas ir netikslumus finansinių ataskaitų
rinkiniuose ištaisė VSAKIS sistemoje, iki konsolidavimo proceso užbaigimo. BĮ klaidos finansinėse
ataskaitose neįtakojo Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų.
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9. SAVIVALDYBĖS 2015 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
IR AIŠKINAMOJO RAŠTO VERTINIMAS
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, vadovaudamasis
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnio92 bei Savivaldybės tarybos Reglamento
238 str.93 nustatytais reikalavimais, Kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį pateikė nustatytais terminais – 2016-05-3094 (nustatyta iki 2016-05-31).
Pagal Finansų ministro patvirtintą 2015 metų konsolidavimo schemą 95 Šilutės rajono
savivaldybės subjektų grupę sudaro 54 VSS 8 priedas. Vertinimo metu nustatyta, kad visi VSS,
nurodyti 2015 m. konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis informacinėje sistemoje VSAKIS 96).Į
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (KFAR) yra įtrauktos savivaldybės kontroliuojamų VSS
finansinės ataskaitos už 2015 metus:
 47 biudžetinės įstaigos (Toliau – BĮ),
 5 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos (Toliau – VšĮ),
 Šilutės rajono savivaldybės iždas;
 Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondas.
Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro savivaldybei
priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
 3 kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB „Šilutės autobusų parkas“,
UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Šilutės vandenys“);
 2 kiti subjektai (UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, VšĮ „Pasienio žuvys“);
 2 Savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus
subjektų (VšĮ „Šilutės sportas“, VšĮ „Šilutės turizmo centras“).
Administracijos direktorius įsakymu97 paskyrė atsakingus asmenis už Administracijos,
Iždo, Privatizavimo fondo, VSS finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, stebėseną ir tvirtinimą
VSAKIS sistemoje. Patvirtintas naujas Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių
konsolidavimo tvarkos aprašas98 .
Rengiant KFAR konsoliduojamos savivaldybės kontroliuojamų VSS finansinės ataskaitos.
Visi VSS pateikė 2015 metų FAR duomenis konsolidavimui. Konsolidavimas buvo vykdomas
sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų
tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Rengiant KFAR, buvo vadovautasi 1-ojo VSAFAS 38,
39 straipsnių99 reikalavimais, nustatyta reikšminga suma, kuri viršija 0,1 proc. Savivaldybės
konsoliduotojo turto, t.y., 121,3 tūkst. Eur.
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Pagal koregavimo žurnalo įrašų duomenis nustatyta, kad iš viso atlikta 48 koreguojantys
įrašai, iš jų 1 stornavimo ir 47 duomenų koregavimo įrašai. Pagal Konsolidavimo metodikos 59
punktą, kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS –
žurnalo įrašo pažyma). Visiems 48 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos.
Pagal Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktas konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų
ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų klaidų nenustatėme.
Pateiktoje Nesuderintų sandorių pažymoje nebuvo ištaisyti visi nesutapimai, tačiau jie
nesudarė reikšmingos sumos.
Patikrinome ir įvertinome, ar Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje
informacija pateikta korektiškai. Patikrinome, kiek konsolidavimo proceso metu atlikta
koreguojančių įrašų.
Jeigu Bendrosios konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitos stulpelyje
„Kontrolė-skirtumas“ yra nurodyta suma, konsoliduojantis subjektas parengtoje ataskaitoje nurodo
priežastis, kodėl klaida nebuvo taisoma. Šilutės rajono savivaldybės grupės konsoliduotųjų
ataskaitų stulpelyje „Kontrolė-skirtumas“ nurodyti „0“. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje informacija pateikta korektiškai.
Forma K-KSP K-KK-M. Įvertinome, ar Savivaldybės audito metu atlikta tarpusavio
sandorių eliminavimo peržiūra. Patikrinome, ar tarpinėse sąskaitose nėra likę užregistruotų
reikšmingų sumų.
Audito metu atlikta tarpusavio sandorių eliminavimo peržiūra. Peržiūrėtos tarpinių sąskaitų
tikrinimo ataskaitos. Konsolidavime tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime.
Patikrinus nustatyta, kad ataskaitoje eliminavime nurodyta eilučių suma lygi „0“. Audito metu
nustatyta, kad tarpinėse sąskaitose nėra likę užregistruotų reikšmingų sumų.
Forma K-KBA-B-KK-M. Audito metu atlikta tarpusavio sandorių eliminavimo peržiūra.
Peržiūrėtos tarpinių sąskaitų tikrinimo ataskaitos. Konsolidavime tarpinės finansinės eilutės,
naudojamos eliminavime. Patikrinus nustatyta, kad ataskaitoje eliminavime nurodyta eilučių suma
lygi „0“.
Ataskaita K-TSP-B-KK.
2015 metų konsolidavimo procese Nesuderintų sandorių ataskaitoje matyti tik
konsoliduojamo subjekto viduje nesuderintos operacijos, nesuderintų operacijų sumos už grupės
ribų šiemet nepateikiamos, kadangi nesuderintos operacijos turi įtakos tik nacionaliniu lygiu
konsoliduotam ataskaitų rinkiniui. KFAR pildytojas patvirtino konsoliduotų ataskaitų pilnumą
publikuojant konsoliduotų komentarų duomenų paketą. KFAR tvirtintojas atliko galutinį
konsoliduotų ataskaitų tvirtinimą integruojant konsoliduotų komentarų duomenų paketą.
Ataskaita K-PKA-D-KK. Pagal Konsolidavimo metodikos100 59 punktą, kiekvienas
konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo įrašo
pažyma). Visiems 48 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos. Rankiniai
įrašai pateikti konsolidavimo formose, rankinių įrašų koregavimo operacijos pateiktos dvejybiniu
įrašu.
Ataskaita K-TSP-A-KK.
VSAKIS yra nustatomas informacijos, kuri yra derinama su kitais VSS, reikšmingumo
lygis. Didžiausia leistina VSAKIS su kitu VSS nesuderinta suma kiekvienoje tarpusavio operacijų
derinimo grupėje neviršijo 100 Eur. VSAKIS gali būti nustatomas skirtingas derinamos
informacijos reikšmingumo lygis, neviršijantis 100 Eur, kiekvienai tarpusavio operacijų derinimo
grupei atskirai. Nesutapimai iki konsolidavimo proceso pabaigos ištaisyti.
VSS nesuderintų sandorių nesutapimų sumos bus ištaisytos ir koreguotos Nacionalinio
konsoliduoto ataskaitų rinkinio konsolidavimo proceso metu.
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Konsoliduotos FBA eilutės C. „Trumpalaikis turtas“ straipsnio III. 5. „Sukauptos gautinos
sumos“ nurodyti sukauptų gautinų sumų duomenys. 2015 m. Savivaldybės per vienerius metus
gautinos sumos sudarė – 2 406 832,22 Eur . Didžiausią dalį per vienerius metus gautinų sumų
sudarė sukauptos gautinos sumos 1 264 923,00 Eur (Šilutės rajono savivaldybės administracija).
Konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje ir Aiškinamajame rašte teisingai nurodytos
sukauptos gautinos sumos. Didžiausią dalį – 52,56 proc. sudaro Administracijos sukauptos gautinos
sumos.
Konsoliduotos FBA eilutės D. „Finansavimo sumos“ nurodyti finansavimo sumų duomenys.
Patikrinus, ar 2015 m. Konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje teisingai pateiktos VSS
finansavimo sumos, palyginome su Aiškinamajame rašte nurodytomis sumomis ir nustatėme, kad
jos sutampa.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė
38 392 634,86 Eur. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto konsoliduotose ataskaitose neturi
likti – visos sumos yra eliminuojamos derinamose ir nederinamose operacijose. Finansavimo sumų
likutis iš ES lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 18 526 769,09 Eur, iš kitų šaltinių – 7
317 325,09 Eur. Savivaldybės finansavimo sumų likutis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 8 567
530,00 Eur, arba 15,39 proc.
Konsoliduotos FBA eilutės C. „Trumpalaikis turtas“, straipsnio V. „Pinigai ir pinigų
ekvivalentai“ nurodyti pinigų ekvivalentai duomenys.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 371 807,81 Eur.
Didžiąją dalį pinigų ir pinigų ekvivalentų sudarė: 402 634,00 Eur Savivaldybės iždo, 258 997,00
Eur VšĮ Šilutės PSPC, 230 613,00 Eur VšĮ Šilutės ligoninė, 142 820,00 Eur Savivaldybės
administracijos pinigų likutis.
Konsoliduotoje FBA teisingai pateikti VSS pinigų ir pinigų ekvivalentų duomenys.
Palyginus 2015 m. Aiškinamajame rašte nurodytas VSS pinigų ir pinigų ekvivalentų sumas
neatitikimų nenustatyta. Savivaldybės pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis per ataskaitinį laikotarpį
padidėjo 147 530,00 Eur, arba 12,05 proc.
Konsoliduotos FBA eilutės F. „Grynasis turtas“, straipsnio III.1 „Einamųjų metų
perviršis ar deficitas“ nurodyti per visus ataskaitinius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio
laikotarpio sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką duomenys.
FBA III. str. „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficito ir
sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma. III.1 str. „Ankstesnių metų perviršis ar
deficitas“ rodomas per visus ataskaitinius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio
sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką kuris sudaro 46 245 990,00 Eur,
Einamojo ataskaitinio laikotarpio sukauptas deficitas sudaro 316 495,21 Eur, lyginant su praėjusiu
ataskaitinių laikotarpiu sumažėjo 45 929 490,00 Eur. VSAKIS sistemoje 2015 metais finansavimo
sumų srityje įdiegus daugiau kontrolės elementų, perviršis ar deficitas sumažėjo 45 929 490,00 Eur.
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (PSA).
Konsoliduotoje 2015 m. PSA rodoma žemesniojo lygio pinigų srautų ataskaitų pervestų lėšų
sumą eliminavus tarpusavio pervedimus. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai PSA grupuojami į
pinigų srautus iš pagrindinės veiklos, investicinės ir finansinės veiklos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pinigų srautai sudarė 3 856 990,00
Eur. 51,6 proc. nuo visų įplaukų sudarė gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš VB, 30,7
proc. nuo visų įplaukų sudarė įplaukos iš mokesčių, 15,6 proc. - gautos įplaukos už suteiktas
paslaugas ir 0,9 proc. – kitos įplaukos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitiems viešojo sektoriaus
subjektams ir kitiems subjektams pervestos lėšos sudarė 1 327 48,00 Eur, išmokos
44 682 720,00 Eur. Švietimo funkcijai tenka (36,2 proc.) – 16 194 630,00 Eur, socialinės apsaugos
funkcijai (25,7 proc.) – 11 505 060,00 Eur ir sveikatos apsaugos funkcijai (13,3 proc.) –5 929
370,00 Eur.
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Investicinės veiklos pinigų srautai, susidarę iš ilgalaikio turto įsigijimo (7 860 410,00 Eur) ir
iš ilgalaikio finansinio turto įsigijimo (11 500,00 Eur), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7
872 270,00 Eur.
Finansinės veiklos pinigų srautai susidaro dėl VSS grynojo turto pokyčių, finansavimo
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti ir paskolintų bei pasiskolintų sumų pokyčių. Finansinės
veiklos pinigų srautai rodo, kokiu mastu Savivaldybė naudojosi išoriniais finansavimo šaltiniais.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės veiklos pinigų srautai sudarė 4 162 810,00 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 1 371 810,00 Eur.
Konsoliduotos FBA eil. F. „Grynasis turtas“, straipsnio II. „Nuosavybės metodo įtaka“
nurodyti per visą ataskaitinį laikotarpį iš viso turto balansinės vertės atimama visų
įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė.
Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai – iš viso turto balansinės vertės
atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Savivaldybės grynasis turtas
2015 metų pabaigai sudarė 41 550 102,08 Eur. Savivaldybės grynasis turtas sudaro 34,23 proc. nuo
bendros Savivaldybės turto sumos. Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
sudarė 906 798,22 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į Savivaldybės grynąjį turtą įtraukta
nuosavybės metodo įtaka sudarė – 5 951 714,00 Eur. Nuosavybės metodo įtaka ataskaitinio
laikotarpio grynajam perviršiui/deficitui sudarė 46 562 480,60 Eur.
Dalininkų kapitalas yra lygus steigėjų įnašų vertei.
Konsoliduotos VRA eil. E. „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ kuris
apskaičiuojamas kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų, žemesniojo lygio
finansinėse ataskaitose sumažintų pervestinų į biudžetą finansinės ir investicinės veiklos
pajamų suma, ir sąnaudų skirtumas.
Straipsnyje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ rodomas VSS finansinės ir
investicinės veiklos perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį. Šis rezultatas apskaičiuojamas
kaip visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų, žemesniojo lygio finansinėse ataskaitose
sumažintų pervestinų į biudžetą finansinės ir investicinės veiklos pajamų suma, ir sąnaudų
skirtumas. Savivaldybės biudžeto finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2015 m. sudarė
188 484,00 Eur, sąnaudos – 1 208 170,30 Eur. Konsoliduotoje VRA, 2015 m. Aiškinamajame rašte
teisingai pateikti VSS finansinės ir investicinės veiklos rezultatų duomenys.
Konsoliduotos VRA eil. E. „Finansavimo pajamos“ kuriame rodoma suma, lygi
pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokesčių pajamos – 16 593 490,00 Eur. Didžiąją dalį
87,1 proc. mokesčių pajamų sudarė gyventojų pajamų mokestis. Likusius 4,8 proc. sudarė pajamos
iš turto mokesčių (805 310,00 Eur) ir 8,1 proc. pajamos iš kitų mokesčių (už valstybinius gamtos
išteklius 128 010,00 Eur, už aplinkos teršimą 54 460,00 Eur). Pagrindinės veiklos kitos pajamos
grynąja verte 2015 m. buvo 8 238 940,00 Eur, iš kurių 96,8 proc., t.y. 7 974 750,00 sudarė
apskaičiuotos suteiktų paslaugų pajamos.
Konsoliduotos VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“. VRA sąnaudos
grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal
veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudos.
Savivaldybės konsoliduotoje VRA pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal Valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos101 III sk. „Valstybės funkcijų
klasifikacija“ nustatytas pagrindines valstybės funkcijas. 2015 m. – 52 592 110,00 Eur pagrindinės
veiklos sąnaudų, iš jų 34,84 proc. tenka švietimo, 22,4 proc. – socialinės apsaugos funkcijoms. VSS
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1K-280 „Dėl Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo // V. žinios, 2005, Nr. 118-4287.
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darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms apskaičiuoti patyrė 24 530 290,00 Eur sąnaudų
(46,6 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų), iš jų: švietimo funkcijai – 13 181 400,00 Eur (53,7 proc.
nuo visų darbo užmokesčio sąnaudų); sveikatos apsaugos funkcijai – 5 473 340,00 Eur (22,3 proc.
nuo visų darbo užmokesčio sąnaudų). Didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo
užmokesčio sąnaudų finansuota ne iš Savivaldybės ar valstybės lėšų, o iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo.
2015 m. buvo apskaičiuota 5 728 610,00 Eur nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų arba
10,9 proc. visų sąnaudų. Sąnaudų struktūroje 57,2 proc., t.y. 3 277 000,00 Eur tenka bendroms
valstybės paslaugų ir 16,2 proc., t. y. 925 780,00 Eur, ekonomikos funkcijoms. Komunalinių
paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 3,2 proc. visų sąnaudų (1
661 290,00 Eur), iš jų: švietimo (54,1 proc.) ir sveikatos apsaugos (17,5 proc.) funkcijas vykdantys
VSS. Komandiruočių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 0,07 proc. visų
Savivaldybės sąnaudų arba 36 700,00 Eur. Daugiausiai tenka ekonomikos funkcijai – 38,4 proc.,
švietimo funkcijai – 24,3 proc. bendroms valstybės paslaugoms 21,1 proc.
Transporto sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 0,7 proc. visų Savivaldybės
sąnaudų. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai 29,2 proc.,
sveikatos apsaugos funkcijai 21,6 proc., švietimo funkcijai 19,1 proc. Kvalifikacijos kėlimo
sąnaudos sudaro 0,14 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausiai kvalifikacijos kėlimo
sąnaudų tenka švietimo funkcijai – 42,3 proc. visų kvalifikacijos kėlimo sąnaudų. Daugiausiai
paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų (82,7 proc.) teko ekonomikos funkciją vykdantys
VSS. Daugiausiai nuvertėjimų ir nurašytų sumų sąnaudų parodė bendrųjų valstybės paslaugų
funkciją atliekantys VSS (86,3 proc.).
Užregistruota 2 351 260,00 Eur sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudų. Tai sudarė 4,5 proc.
visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausiai šių sąnaudų tenka sveikatos apsaugos funkcijai (36,7
proc.) ir švietimo funkcijai (34,8 proc.). Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje parodytos tik iš
valstybės biudžeto mokamų socialinių išmokų sąnaudos. Šios sąnaudos sudaro 18,8 proc. visų
pagrindinės veiklos sąnaudų, t.y. 9 876 050,00 Eur. 100 proc. nuomos sąnaudų tenka sveikatos
apsaugos funkcijai. Iš viso nuomos sąnaudos sudaro tik 0,05 proc. nuo visų konsoliduotų
pagrindinės veiklos sąnaudų, tai yra 2,84 Eur. Finansavimo sąnaudos prieš eliminavimą sudarė 19
938 070,00 Eur. Suderinus tarpusavio operacijas ir eliminavus 19 938,060,00 Eur sumą tarpusavio
operacijų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sąnaudos sudarė 1 124 700,00 Eur,
kadangi buvo finansuojamas kitos konsolidavimo grupės subjektas. Kitų paslaugų ir kitos sąnaudos
sudaro 11,8 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausia šių sąnaudų parodė aplinkos
apsaugos 23,5 proc.), bendrųjų valstybės paslaugų 23,6 proc., švietimo (16,5 proc.), ekonomikos
(17,9 proc.) funkcijas atliekantys VSS.
Aiškinamajame rašte pateikiamos pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos nėra tiesiogiai
palyginamos su išlaidomis Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitose dėl šių priežasčių:
 pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitose
išlaidos rodomos taikant pinigų principą;
 sąnaudų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų ekonominės klasifikacijos.
Dalis sąnaudų yra finansuojama ne iš valstybės ar Savivaldybės biudžeto, o iš kitų biudžetų
(pavyzdžiui, darbo užmokestis sveikatos apsaugos funkcijai finansuojamas iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo, iš darbo biržos gautas finansavimas), todėl sąnaudos finansinėse ataskaitose yra
didesnės negu biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitose parodytos atitinkamos išlaidos.
Konsoliduotos FBA eil. A. „Ilgalaikis turtas“.
Užregistruoto konsoliduoto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 102 916 970,00
Eur. Didžiausią dalį Savivaldybės konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto sudarė infrastruktūros
ir kiti statiniai 48 179 570,00 Eur bei pastatai – 43 240 300,00 Eur. 2015 m. ilgalaikis materialusis
turtas padidėjo 6 062 060,00 Eur. Apskaičiuotas 5 517 180,00 Eur ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma sudarė 78 399
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580,00 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta – 14 473 980,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turto nuvertėjimas sudarė 63 000,00 Eur.
Valstybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės patikėjimo teise valdomo
materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 21 617 060,00 Eur.
Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti išvadą, kad
Savivaldybės 2015 m. KFAR pateiktas suderinus visus sandorius. KFAR pagal derinimo ir
eliminavimo ryšius yra korektiškas. Kontrolės procedūros veikia, VSAKIS užtikrina, kad tinkamai
sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros.
Konsolidavimo procese dalyvaujančių VSS pateikti duomenys VSAKIS nėra visiškai
teisingi ir patikimi dėl nebaigtos statybos objektų, kurių vertė 2 265 212,72 Eur nuvertėjimo
neskaičiavimo (Ataskaitos 29 psl.) nurodytų klaidų ir netikslumų ilgalaikio turto apskaitos srityje
bei nustatytų klaidų ir netikslumų Administracijos finansinių ataskaitų rinkinyje.
10. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO
ATASKAITOS VERTINIMAS
Už Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos parengimą
atsakinga Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija 2016-05-05102 Kontrolės ir
audito tarnybai Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą (toliau Ataskaita).
Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto, kurį
savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo, 2014-12-31
pagal biudžetinių įstaigų duomenis balansinė vertė – 78 590 707 Eur, 2015-12-31 balansinė vertė –
81 421 712 Eur, ilgalaikis materialusis turtas – (balansinė vertė) 80 444 503 Eur, ilgalaikis
nematerialusis turtas – 585 597 Eur, atsargos – 390 971 Eur.
2015 metais darbuotojai atsakingi už ilgalaikio materialiojo turto apskaitą apskaitos
registre „Didžioji knyga“ sąskaitoje 1210113 „Nebaigtos statybos nuvertėjimas“ neskaičiavo ir
neužregistravo nuvertėjimo nebaigtos statybos objektams, kurių vertė sudaro 2 265 212,72 Eur.
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nustatytos klaidos ir netikslumai Savivaldybės
administracijos (apskaitos registro DK ir finansinių ataskaitų), nurodyti ataskaitos 29 psl., turi
įtakos Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos teisingumui ir
patikimumui.
BENDROSIOS IŠVADOS
1. Nesivadovaujant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-ojo VSAFAS
reikalavimais, 29 viešojo sektoriaus subjektai laiku, nepaskelbė savo interneto svetainėse 2015 metų
finansinių ataskaitų rinkinių.
2. Rusnės pagrindinėje mokykloje, Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje buhalterinei
apskaitai tvarkyti neįdiegtos kompiuterinės apskaitos programos, Šilutės rajono švietimo pagalbos
tarnyboje neįdiegti moduliai, Šilutės pirmojoje gimnazijoje įdiegti programos moduliai, tačiau
neįsisavinti, pereiti prie programos įsisavinimo galutinio etapo – neplanuojama.
3. Nedirbant kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis, yra rizika, kad įstaigų
finansinėje atskaitomybėje duomenys bus atvaizduoti neteisingai.
4. Nesivadovauta 17-uoju, 22-uoju VSAFAS bei Savivaldybės administracijos Apskaitos
politikos reikalavimais, nebuvo skaičiuotas nuvertėjimas išankstiniams apmokėjimams ir gautinoms
sumoms iš viso: 39 040,43 Eur.
102

Savivaldybės administracijos 2016-05-05 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-333 „Dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitos pateikimo“.
Kontrolės ir audito tarnyba

38
Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

5. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos Apskaitos politikos „Išankstinių
apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo“ 48.1. str., „Nebalansinėse sąskaitose“
registruojamos gautinos sumos, į kurias neturima reikalavimo teisės arba kurias tikimybė yra
mažesnė nei 50 proc.“ Todėl, sąsk. 2293001 – „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“ – 32 941,67
Eur kontrolės tikslais turėtų būti perkelta į „Nebalansinės sąskaitos“.
6. Biudžetinės įstaigos 2015 m. ne visais atvejais užtikrino darbo užmokesčio srityje
apskaitos duomenų tikrumą ir teisingumą.
7. Valstybės kontrolė nustatė neatitikimus ir 2015-07-31 Valstybinio audito ataskaitoje Nr.
S-(10-3885)-1547 rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei grąžinti netinkamai panaudotus 130
908,25 Eur, ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto dotacijas – melioracijos statiniams
rekonstruoti, o ne valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos ir hidrotechnikos
statiniams valdyti ir naudoti. Pagal 2016-01-16 sutartį Nr. 8P-16-006 Savivaldybė per 5 metus turės
grąžinti 130 908,25 Eur.
8. Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nesuplanavo ir laiku
negrąžino FM trumpalaikės paskolos.
9. Faktoringų palūkanos – 13,92 tūkst. Eur nurodytos netinkamai, Biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo 2016-01-01 ataskaitos (Forma Nr. 2) straipsnyje. 2.2.1.1.1.30., turi būti atvaizduotos
išlaidų straipsnyje 2.3.1. „Palūkanos“.
10. Savivaldybės administracija 2015-12-31 neinventorizavo vietinės rinkliavos už
komunalines atliekas mokėtinų sumų (juridinių ir fizinių asmenų) iš viso 189 631,10 Eur, todėl už
2015-12-31 skolų likučių teisingumą negalime pasisakyti.
11. Metinės inventorizacijos BĮ atliktos, nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklių
nuostatomis. Taisyklių nesilaikymas atliekant inventorizaciją ir įforminant inventorizacijos
rezultatus, neužtikrina apskaitos bei iš jų sudaromos finansinės atskaitomybės duomenų tikrumo ir
teisingumo.
12. Savivaldybėje nenustatyti biologinio turto vienetui pripažinimo kriterijai, nurodant, kas
laikoma biologinio turto vienetu, kaip nustatyta 16-ojo VSAFAS.
13. Apskaitos politikoje neparengtas Šilutės rajono savivaldybės (administracijos)
Biologinio turto apskaitos tvarkos aprašas.
14. Savivaldybės administracija 2015 m. neteisėtai atliko biologinio turto nurašymo
procedūras, nurašė biologinį turtą 1 923,64 Eur, neturėdama Administracijos direktoriaus
atitinkamo sprendimo bei nesant nustatyto ir patvirtinto Apskaitos politikoje Biologinio turto
apskaitos aprašo.
15. Vilniaus pedagoginio universiteto 2011 m. atlikti Šilutės miesto ir rajono parkų bei
gyvenviečių želdinių inventorizavimo darbai, kurių vertė iš viso – 17 377,20 Eur. Parengtos Šilutės
miesto želdinių inventorizavimo duomenų ir Šilutės rajono seniūnijų gyvenviečių, parkų ir skverų
želdinių inventorizavimo duomenų bylos. Administracija nesivadovauja želdynų atliktais tyrimais,
analizėmis, nevykdo atliktų darbų tęstinės veiklos.
16. Nesivadovauta Želdynų įstatymo 16 str. 1 p., 1d. d. nuostatų reikalavimais, Savivaldybė
neužtikrino želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais susijusių
duomenų viešumo.
17. Nesivadovauta Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo 18 str. 5 p. nuostatomis, –
Savivaldybės interneto svetainėje vidaus ir išorės vartotojams neteikiama informacija apie esamus
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje skverus, parkus, alėjas ir kt.
18. Neatlikus biologinio turto metinės inventorizacijos, pateikta informacija 2015 metų
finansinėse ataskaitose apie biologinį turtą – nepatikima. Negalime patvirtinti, kad Administracijos
Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje B. „Biologinis turtas“ nurodyta vertė 2015-12-31 yra
teisinga.
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19. Negalime patvirtinti, kad Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskaitos eilutės 2. „Biologinis turtas“ nurodyta balansinė vertė 2015-12-31 yra teisinga.
(Nepasisakome dėl 1 924,00 Eur Administracijos nurašyto biologinio turto, dėl neįtraukto į apskaitą
turto).
20. Savivaldybės tarybos nenustatyti ir nepatvirtinti įkainiai už teikiamas Šilutės PSPC
papildomas, nemedicinines paslaugas ir nepatvirtintas teikiamų paslaugų sąrašas; nepatvirtintas
Savivaldybės tarybos mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas.
21. PSPC gautomis pagal panaudą, I-o a. registratūros patalpomis, faktiškai naudojasi:
PSPC – 81,285 m2 ir VšĮ Šilutės ligoninė – 81,285 m2. VšĮ Šilutės ligoninė už naudojamų patalpų
komunalinius patarnavimus nemoka mokesčių, naudojasi PSPC lėšų sąskaita.
22. Nesivadovauta Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 20 str., panaudos gavėjai negali pagal
Panaudos sutartį naudojamo turto išnuomoti ar kitaip perduoti juo naudotis tretiesiems asmenims.
23. Savivaldybės atsakingi darbuotojai neatliko pagal Panaudos sutartį perduoto turto
kontrolės. Savivaldybėje nenustatyta tvarka dėl Panaudos sutarčių vykdymo ir kontrolės.
24. Administracijos Inventorizacijos komisija atliekant metinę inventorizaciją, nenustatė, ar
yra požymių, kad ilgalaikis materialusis turtas gali būti nuvertėjęs.
25. Nesivadovaujant 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“, Apskaitos politikos „Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo“ VIII. sk. „Ilgalaikio materialiojo turto vertės
pasikeitimo ir nuvertėjimo įvertinimas ir apskaita“ reikalavimais, registro „Nebaigta statyba“
objektams neskaičiuotas ir užregistruotas nuvertėjimas (objektų vertė – 2 265 212,72 Eur).
26. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos užbaigti projektavimo darbai, kurių vertės
15 166,53 Eur, užregistruoti Administracijos buhalterinėje apskaitoje, tačiau darbų vertės
nepriskirtos mokyklos ilgalaikiam materialiajam turtui (Ataskaitos 28 psl.).
27. Savivaldybės administracijos apskaitos registre „Nebaigta statyba“ užregistruoti remonto
darbai, techniniai projektai – morališkai pasenę arba likę neįgyvendinti projektai, kurių likučiai
metai iš metų perkeliami į apskaitą, vertė 146 055,67 Eur (Ataskaitos 28 psl.).
28. Savivaldybės biudžetinės įstaigos nustatytas klaidas ir netikslumus finansinių ataskaitų
rinkiniuose ištaisė VSAKIS sistemoje, iki konsolidavimo proceso užbaigimo. BĮ klaidos finansinėse
ataskaitose neįtakojo Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų.
29. Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti išvadą, kad
Savivaldybės 2015 m. KFAR pateiktas suderinus visus sandorius. KFAR pagal derinimo ir
eliminavimo ryšius yra korektiškas. Kontrolės procedūros veikia, VSAKIS užtikrina, kad tinkamai
sutikrintos ir atliktos kontrolės procedūros.
30. Konsolidavimo procese dalyvaujančių VSS pateikti duomenys VSAKIS nėra visiškai
teisingi ir patikimi dėl nebaigtos statybos objektų, kurių vertė 2 265 212,72 Eur nuvertėjimo
neskaičiavimo (Ataskaitos 29 psl.) nurodytų klaidų ir netikslumų ilgalaikio turto apskaitos srityje
bei nustatytų klaidų ir netikslumų Administracijos finansinių ataskaitų rinkinyje.
31. Nustatytos klaidos ir netikslumai Savivaldybės iždo, administracijos finansinėse
ataskaitose iki konsolidavimo proceso užbaigimo buvo ištaisyti ir neįtakojo Savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo, išskyrus dėl nebaigtos statybos
objektams, kurių vertė sudaro 2 265 212,72 Eur, neskaičiuoto ir neužregistruoto nuvertėjimo.
32. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nustatytos klaidos ir netikslumai Savivaldybės
administracijos (apskaitos registro DK ir finansinių ataskaitų), nurodyti ataskaitos 29 psl., turi
įtakos Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos teisingumui ir
patikimumui.

Kontrolės ir audito tarnyba

40
Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

REKOMENDACIJOS
Administracijos direktoriui
Įpareigoti atsakingus asmenis:
1. Vadovautis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-ojo VSAFAS reikalavimais,
laiku skelbti interneto svetainėje finansinių ataskaitų rinkinius.
2. Imtis priemonių, kad Rusnės pagrindinėje mokykloje, Saugų J. Mikšo pagrindinėje
mokykloje buhalterinei apskaitai tvarkyti būtų įdiegtos kompiuterinės apskaitos programos; Šilutės
rajono švietimo pagalbos tarnyboje, Šilutės pirmojoje gimnazijoje įdiegti programos moduliai būtų
kuo sparčiau įsisavinti.
3. Vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “, 22uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ bei Savivaldybės administracijos Apskaitos politikos
„Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo“ VI sk. 27 str. reikalavimais,
skaičiuoti nuvertėjimus išankstiniams apmokėjimams ir gautinoms sumoms.
4. Buhalterinės apskaitos sąskaitos 2293001 – „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“ –
32 941,67 Eur kontrolės tikslais perkelti į „Nebalansinės sąskaitos“.
5. Kontroliuoti pagal Panaudos sutartis perduoto Savivaldybės turto naudojimą. Parengti
tvarką dėl Panaudos sutarčių vykdymo ir kontrolės.
6. Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis, inventorizuoti visas skolas, įskaitant ir
vietinės rinkliavos už komunalines atliekas (juridinių ir fizinių asmenų skolas).
7. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015-10-22
įsakymo Nr. DĮ-189 „Dėl savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) formos
patvirtinimo“ reikalavimais, pildyti ataskaitą, pateikti duomenis apie visus savivaldybės teritorijoje
esančius parkus, skverus ir žaliąsias jungtis, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.
8. Vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 str. 1 p., 1d. ,18 str. 5 p. reikalavimais, užtikrinti
želdynų ir želdinių inventorizacijos bei kitų su želdynais susijusių duomenų viešumą bei
Savivaldybės interneto svetainėje pateikti tikrą ir teisingą informaciją apie esamus skverus, parkus,
alėjas ir kt.
9. Vadovaujantis Vilniaus pedagoginio universiteto 2011 m. atliktų Šilutės miesto ir rajono
parkų bei gyvenviečių želdinių inventorizavimo darbų duomenimis, sudaryti komisiją, kad
duomenys būtų susisteminti, būtų įvertinta ir užregistruota apskaitoje bei vykdyti atliktų darbų
tęstinę veiklą.
10. Tinkamai įvertinus ir užregistravus biologinį turtą, teisingai atvaizduoti apskaitos
registruose, finansinėje atskaitomybėje bei Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo ataskaitoje.
11. Vadovaujantis 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“, Apskaitos politikos „Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo“ VIII. sk. „Ilgalaikio materialiojo turto vertės
pasikeitimo ir nuvertėjimo įvertinimas ir apskaita“ reikalavimais, visiems registro „Nebaigta
statyba“ objektams skaičiuoti ir užregistruoti nuvertėjimą (objektų vertė 2 265 212,72 Eur).
12. Įpareigoti Inventorizacijos komisiją, kad atliekant metinę inventorizaciją nustatytų, ar
yra požymių, kad ilgalaikis materialusis turtas gali būti nuvertėjęs.
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13. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos užbaigtus projektavimo darbus, kurių vertė
15 166,53 Eur, užregistruota Administracijos buhalterinėje apskaitoje, priskirti mokyklos
ilgalaikiam materialiajam turtui.
14. Sudaryti atskirą komisiją, įtraukiant kompetentingus atitinkamų sričių specialistus, kurie
įvertintų projektų tikslingumą ir tolimesnį jų panaudojimą: Šilutės 576 vietų mokyklos projektas,
vertė 68 669,78 Eur; Šilutės 5-ojo kvartalo inžinerinių tinklų remonto darbai, vertė 66 945,09 Eur;
Šilutės Vilų g. techninis projektas, vertė 2 563,14 Eur; Šilutės Cintjoniškių g. viaduko per
geležinkelį priešprojektinis sprendimas, vertė 7 877,66 Eur.
15. Įvertinus projektų tikslingumą, Komisijos išvadų pagrindu teikti Savivaldybės tarybai
priimti sprendimą dėl tolimesnių apskaitos procedūrų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8
punktu, prašytume iki 2016-10-01 informuoti apie priimtus sprendimus dėl audito ataskaitos
rekomendacijų vykdymo.

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Judita Subačienė

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė

Rasa Balandienė

Ataskaita surašyta 3 egzemplioriais
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Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam pateikta
rekomendacija

1.

Vadovautis Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo, 23-ojo VSAFAS reikalavimais, laiku
skelbti interneto svetainėje finansinių ataskaitų
rinkinius.

Savivaldybės
administracija

2.

Imtis priemonių, kad Rusnės pagrindinėje
mokykloje, Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje
buhalterinei apskaitai tvarkyti būtų įdiegtos
kompiuterinės apskaitos programos; Šilutės rajono
švietimo pagalbos tarnyboje, Šilutės pirmojoje
gimnazijoje įdiegti programos moduliai būtų kuo
sparčiau įsisavinti.

Savivaldybės
administracija

3.

Vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas
ir finansiniai įsipareigojimai “, 22-uoju VSAFAS
„Turto
nuvertėjimas“
bei
Savivaldybės
administracijos Apskaitos politikos „Išankstinių
apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos
aprašo“ VI sk. 27 str. reikalavimais, skaičiuoti
nuvertėjimus išankstiniams apmokėjimams ir
gautinoms sumoms.

Savivaldybės
administracija

4.

Buhalterinės apskaitos sąskaitos 2293001 –
„Išieškotinos sumos už padarytą žalą“ –
32 941,67 Eur kontrolės tikslais perkelti į
„Nebalansinės sąskaitos“.

Savivaldybės
administracija

5.

Vadovaujantis
Inventorizacijos
taisyklėmis,
inventorizuoti visas skolas, įskaitant ir vietinės
rinkliavos už komunalines atliekas (juridinių ir
fizinių asmenų skolas).

Savivaldybės
administracija

6.

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2015-10-22 įsakymo Nr.
DĮ-189 „Dėl savivaldybių želdynų statistinės
ataskaitos ŽEL-01 (metinės) formos patvirtinimo“
reikalavimais, pildyti ataskaitą, pateikti duomenis
apie visus savivaldybės teritorijoje esančius parkus,
skverus ir žaliąsias jungtis, nepriklausomai nuo jų
nuosavybės formos.

Savivaldybės
administracija

7.

Vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 str. 1 p., 1d. ,18
str. 5 p. reikalavimais, užtikrinti želdynų ir želdinių
inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su
želdynais susijusių duomenų viešumą bei
Savivaldybės interneto svetainėje vidaus ir išorės
vartotojams kasmet pateikti tikrą ir teisingą
informaciją apie esamus Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje skverus, parkus, alėjas ir kt.

Savivaldybės
administracija

8.

Vadovaujantis Vilniaus pedagoginio universiteto
2011 m. atliktų Šilutės miesto ir rajono parkų bei
gyvenviečių želdinių inventorizavimo darbų

Savivaldybės
administracija

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

Rekomendacij
os
įgyvendinimo
terminas (data)
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Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

Rekomendacij
os
įgyvendinimo
terminas (data)

duomenimis, sudaryti komisiją, kad duomenys būtų
susisteminti, būtų įvertinta ir užregistruota
apskaitoje bei vykdyti atliktų darbų tęstinę veiklą.
9.

Tinkamai įvertinus ir užregistravus biologinį turtą,
teisingai
atvaizduoti
apskaitos
registruose,
finansinėje atskaitomybėje bei Savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje.

Savivaldybės
administracija

10.

Vadovaujantis
22-ojo
VSAFAS
„Turto
nuvertėjimas“, Apskaitos politikos „Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo“ VIII.
sk. „Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo
ir
nuvertėjimo
įvertinimas
ir
apskaita“
reikalavimais, visiems registro „Nebaigta statyba“
objektams skaičiuoti ir užregistruoti nuvertėjimą
(objektų vertė 2 265 212,72 Eur).

Savivaldybės
administracija

11.

Įpareigoti Inventorizacijos komisiją, kad atliekant
metinę inventorizaciją nustatytų, ar yra požymių,
kad ilgalaikis materialusis turtas gali būti
nuvertėjęs.

Savivaldybės
administracija

12.

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos užbaigtus
projektavimo
darbus,
kurių
vertė
15 166,53 Eur, užregistruota Administracijos
buhalterinėje apskaitoje, priskirti mokyklos
ilgalaikiam materialiajam turtui.

Savivaldybės
administracija

13.

Sudaryti
atskirą
komisiją,
įtraukiant
kompetentingus atitinkamų sričių specialistus, kurie
įvertintų projektų tikslingumą ir tolimesnį jų
panaudojimą: Šilutės 576 vietų mokyklos projektas,
vertė 68 669,78 Eur; Šilutės 5-ojo kvartalo
inžinerinių tinklų remonto darbai, vertė 66 945,09
Eur; Šilutės Vilų g. techninis projektas, vertė 2
563,14 Eur; Šilutės Cintjoniškių g. viaduko per
geležinkelį priešprojektinis sprendimas, vertė
7 877,66 Eur.

Savivaldybės
administracija

14.

Įvertinus projektų tikslingumą, Komisijos išvadų
pagrindu teikti Savivaldybės tarybai priimti
sprendimą dėl tolimesnių apskaitos procedūrų.

Savivaldybės
administracija

15.

Kontroliuoti pagal Panaudos sutartis perduoto
Savivaldybės turto naudojimą. Parengti tvarką dėl
Panaudos sutarčių vykdymo ir kontrolės.

Plano sudarymo paaiškinimas:
1-2 lentelės stulpelius užpildo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai, atlikę auditą;
3-4 lentelės stulpelius užpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingas atstovas.
Atkreiptinas dėmesys, kad Rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytas terminas (3 stulpelis) turi
atitikti Ataskaitoje nurodytą rekomendacijų įvykdymo terminą.
______________________________
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1 priedas
Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas 2013-2015 metais Šilutės
rajono savivaldybėje
1 lentelė (Eur)

Metai

Nepriemoka, %

Delspinigiai,

%

Bendroji nepriemoka,%

2012-12-31

49 249,41

94,4

2 842,05

5,4

52 170,32

100,0

2013-12-31

50 156,47

94,4

2 949,93

5,5

53 106,40

100,0

2014-12-31

35 915,42

91,7

3 227,35

8,2

39 142,78

100,0

2015-12-31

28913,44

94,2

1 755,68

5,8

30 669,12

100,0

Žemės nuomos mokesčio kitimas pagal atskiras mokėtojų grupes
2 lentelė (Eur)

Apskaitomas mokestis

Nepriemoka
2013

Fizinių
nuompinigiai
valstybinės
nuomą
%
nuo
rodiklių

asmenų
už
žemės
bendrųjų

Juridinių
asmenų
nuompinigiai
už
valstybinės žemės ir
valstybinio
fondo
vandens
telkinių
nuomą
% bendrųjų rodiklių

2014

Delspinigiai

2015

2013

Bendroji
nepriemoka

2014 2015

2013

2014

2015

36
318

21
026

14
244

1
593

1
448

731

37
911

22
474

14
976

72,4

58,5

49,2

54,4

45,0

41,6

71,4

57,4

48,8

1
3844

14
886

14
669

1
361

1
737

1
024

15
205

16
653

15
693

27,6

41,4

50,7

46,5

54,0

58,3

28,6

42,6

51,1

___________________________________
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2 priedas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
sąskaitos 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“
detalizavimas

 ŽŪB „Natanga“ - 889,24 Eur (sąskaita 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas
paslaugas“, skolos susidarymo data, nuo 2007-12-31);
 M. K. įmonė - 218,86 Eur (skolos susidarymo data, nuo 2008-08-27);
 Šilutės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras - 10,68 Eur (skolos
susidarymo data, nuo 2007-12-31);
 Seniūnijos bendruomenei „Žiedas“ – 2 609,48 Eur (Administracijos paskolintos lėšos,
2007-12-31);
 Snoro bankas - 115,39 Eur (skolos susidarymo data, nuo 2012-04-17);
 Žemės ūkio bendrovė „Jonaičiai“ - 106,61 Eur (skolos susidarymo data, nuo 2007-1231);
 Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos ŽŪM - 7,24 Eur (skolos
susidarymo data, nuo 2008-01-31);
 V. L. - 14,48 Eur (skolos susidarymo data, nuo 2007-12-31;
 A. L. - 263,34 Eur (skolos susidarymo data, nuo 2009-04-28;
 Laučių kaimo bendruomenė - 3 836,66 Eur, skolos susidarymo data, nuo 2010-03-22;
 A. M. - 109,61 Eur (skolos susidarymo data, nuo 2011-04-18)
___________________________________
iš viso 8 181,59 Eur
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3 priedas
Šilutės rajono savivaldybės administracijos
sąskaitos 2293001 – „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“ detalizavimas
Eil.
Nr.
Turto pavadinimas
1. Vainuto seniūnija
Dauginimo aparatas
2. Kintų seniūnija
Kompiuteris
Kopijavimo aparatas
Spausdintuvas
Sugadinti durų užraktai
Seifas, telefono aparatas, spaudai, kalkuliatorius, įvairūs blankai
Komunalinis padalinys
3. Juknaičių seniūnija
Mobilus telefonas
4. Rusnės seniūnija
Stiprintuvas
Komunalinis padalinys
5. Saugų seniūnija
Komunalinis padalinys
6. Šilutės seniūnija
Prijungta nuo 2004-01-01
7. Savivaldybės administracija
Automobilis Audi A - 6
Mobilus telefonas
Prijungta nuo 2001-07-01
IŠ VISO:
Apskaitoje iš Trūkumų sąskaitos 2015 m. perkelta į sąskaitą 229 „Kitos
gautinos sumos“, į subsąskaitą 2293001 – „Išieškotinos sumos už padarytą
žalą“

Vertė,
Eur
1 445,84
1 934,37
955,75
539,85
60,53
170,01
1 551,20
109,76
645,85
104,26
554,33
1 331,96
18 692,94
222,43
4 620,59
32 941,67

___________________________________
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4 priedas
Nustatyti neatitikimai 2015 m. metinėse biudžetinių įstaigų inventorizacijose
(Eur)
Iš jų:
Eil.
Nr.

1.

Pavadinima
s

Administraci
jos 5
padaliniai:
Vainuto
seniūnija;

Audituot
o turto
iš viso

Ilgalaikio
mater.
turto

nema
terial
iojo
turto

nebala
nsinės
sąskait
os

877 675

0

4 224

514 638

514 638

0

3 301

22 776
pr.
611
lik.
357 393

-

-

-

346 174

0

3 300

1 616 161

1 614 726

0

1 435

1 076 015

1 067 463

0

8 552

1 813 875

-

-

-

1 008 074

924 263

0

83 811

14 IT vnt. negalėjome identifikuoti, nesuteikti inv.
numeriai. Buhalterinės apskaitos nebalansinėje sąs-toje
neatvaizduoti bendruomenės daiktai, naudojami seniūnijos
veikloje, 73 vnt. Jiems identifikuoti nesuteikti inv.
numeriai. Priimtas neteisingas sprendimas dėl savivaldybės
turto nuomos.
Nepaženklintas IT,5044,03 Eur. Neužpajamuota Plenero
metu padovanoti dailininkų 4 autoriniai paveikslai.
14 vnt. IT nesuteikti inv. numeriai, vertė – 2 889,89 Eur. Į
apskaitą neįtraukta 1 gaisrinė mašina. IT įsigijimo,
perdavimo dokumentai nepateikti. IT vertė – 544 Eur
perduoti Vainuto ugn. komandai, perd. dokumentai
nepateikti.
Nustatytas IT ir perteklius (gaisrinės mašinos vertė) ir
trūkumas (544,37 Eur).
Nesilaikyta Kasos organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisyklėmis, Inventorizacijos taisyklėmis,
neatliekamos pinigų kasoje inventorizacijos,, duomenų
neatitikimas – 79 Eur.
Įrengtas sporto aikštynas (2015 m. 09 mėn.),
neužpajamuotas, nėra darbų atlikimo aktų, Mok. neturi
informacijos apie įrengtą aikštyną. IT nepaženklintas – 865
Eur; IT nenaudojamas veikloje– 672 Eur. Neatitinka IT
faktinių duomenų: darbastaliai – 4 537 Eur, komp. - 13 869
Eur, komp. įranga - 2 193 Eur.
Pažeidimų nenustatyta

1 051 238

1 047 547

3 691

11 476

Pažeidimų nenustatyta

Saugų
seniūnija

Saugų
ugniagesių
komanda

4.

Katyčių
seniūnija

5.

Švėkšnos
seniūnija

6.

Švėkšnos
ugniagesių
komanda

7.

Juknaičių
seniūnija

8.

9.

15 743
pr.
2 889
lik.

M. Jankaus
pagrindinė
mokykla
Žibų pradinė
mokykla
Rusnės

Kasos knyga vedama, pažeidžiant Kasos operacijų
vykdymo ir organizavimo tvarkos reikalavimus,
nepatvirtintas kasininko etatas, nėra vadovo įsakymo dėl
paskyrimo eiti kasininko pareigas. Neužpajamuota IT
registre krepšinio aikštelės, esančios: Vainuto mstl.,
Gorainių km., Bikavėnų km. Darbų užbaigimo aktai ar kt.
dokumentai nepateikti.
Neužpajamuota gauta dovana–reklaminis tablo.
IT nepaženklintas inv. numeriais – 290243 Eur.
Neteisingai užpajamuota gatvė, prad. kaina 45749,25 Eur.
Neteisėtai užregistruota gatvė Nr. 7S4222 (inv. Nr.
12878418). Tai regioninis kelias Saugos – Kukorai –
Petreliai, kuris t. b. Sav. administracijos IT registre.
Neišimti iš apskaitos IT 3 vnt. vandens bokštai, vertė –
38,72 Eur, jie perduoti UAB „Šilutės vandenys“. Arteziniai
gręž., 2 vnt. prad. vertė – 1 119,68 Eur, dėl laiku
nepateikto Savivaldybei nurašymo ir likvidavimo akto,
neišimti iš Seniūnijos IT registro. Seniūnijos apsk.
užpajamuota žaidimų aikštelė su vaizdo kamer., vertė – 10
393,63 Eur, tvora – 2 931,33 Eur Faktiškai žaidimų
aikštelė ir tvora yra Vilkyčių pagr. mok. teritorijoje.
15 vnt. IT nepaženklinta inv. numeriais – 611 Eur.
Apskaitos duomenimis – 2 gaisrinės mašinos, dėl 1-os
dokumentai pateikti nurašymui.

881 899

2.

3.

Pažeidimai ir neatitikimai
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

pagrindinė
mokykla
1 322 022

1 322 022

0

-

Katyčių
pagrindinė
mokykla
Saugų vaikų
globos
namai

457 465

457 465

0

-

900 644

900 644

0

-

Pašyšių
pagrindinė
mokykla

127 337

110 289

0

Švėkšnos
lopšelisdarželis
Inkaklių
mokykladaugiafunkci
s centras
Šilutės
kultūros ir
pramogų
centras
Šilutės
senelių
globos
namai

214 929

-

-

-

patalpose, 8 kameros (Iš KPF), įrenginiai neužpajamuoti,
nėra darbų perdavimo-priėmimo aktų.
Pažeidimų nenustatyta

235 819

-

-

-

Pažeidimų nenustatyta

428 800

427 844

958

0

Neatitinka turto faktinių duomenų –8 546 lik. Eur; IT
nebenaudojami, morališkai pasenę, turto nurašymo
procedūros nepradėtos 3 536 Eur.

976 939

924 778

0

52 160

Usėnų
pagrindinė
mokykla

Įrengti vaizdo stebėjimo įrenginiai mok., 8 kameros (Iš
KPF), įrenginiai neužpajamuoti, nėra darbų perdavimopriėmimo aktų. Neatitikimai nemat. IT faktiniams
duomenims – 447 Eur.
Pažeidimų nenustatyta

Nepateikta detali informacija 46 IT vienetus, 7 023,02 Eur,
IT registre „nebalansinės sąskaitos“ neužpajamuotas
šaldiklis–289 Eur, nepaženklinti 2 IT vnt.
Neatitinka IT faktinių duomenų – 91 Eur, , nepaženklinta
4 IT
8 – 6 125 Eur. Įrengti vaizdo stebėjimo įrenginiai mok.

17

Pažeidimų nenustatyta

___________________________________
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5 priedas
Savivaldybės 2016-01-01 negrąžintos ilgalaikės paskolos (pagal Formą Nr. 3)
Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

4.

Kreditorius,
sutarties
data , Nr.
2
AB Šiaulių
b. 2012-0928 KS-2012014-07
AB Šiaulių b
2013-06-28
KS-2013016-07

Grąžinimo
terminas
3
2022-09-28

2020-06-28

AB Šiaulių b
2013-07-08
KS-2013015-07
AB Šiaulių
b. (AB Ūkio
b.) 2011-0414
KR12027/11
AB Šiaulių
b. 2015-1207 KS-2015038-07
AB Šiaulių
b. (AB Ūkio
b.) 2010-0422
KR12007/10
B.
Snoras
2010-12-27
031-47607

2020-06-28

(Eur)
Paskolos
Grąžinta per Sumokėtos
Paskolos
Kreditavimo
likutis
2015 m
palūkanos
likutis
tikslas
2015.01.01
per 2015 m. 2016.01.01
4
5
6
7
8
2587787,3
323473,12
111840,58
2264314,18 Refinan.
bankui
Snoras, AB DnB
Nord bankas, AB
Swedbankui
1510215,48
262645,96
52471,64
1247569,52 2013
m.
refinansuota
AB
„Snoras“
1575,9
tūkst.
Eur.
ilgalaikių paskolų
446063,48
77576,44
15498,25
368487,04 Skoloms apmokėti
pagal
faktoringo
sutartį

2016-04-30

112440,34

74960,60

3900,07

37479,74

Skoloms
dengti
pagal
faktoringo
sutartį

2025-12-06

868860,06

0,06

29217,18

868860,00

Kreditinės linijos
pagal 2000-12-20
sutartį Nr. 15-00 su
AB Šiaulių b. refi.

2015-04-01

540612,65

540612,65

5689,84

0,00

Skoloms apmokėtigrąžinta 2015m.

2015-12-27

102218,49

102218,49

4910,04

0,00

AB Šiaulių
bankas 201410-21
KS2014-021-07

2024-10-21

235495,47

0

5316,08

261966,32

AB Šiaulių
bankas 201407-10
KS2014-014-07
10.
AB Šiaulių
bankas
2015-08-11
KS-2015026-07
11.
Finansų
ministerija
2011-12-27
Nr. 2S-13

2016-03-01–
2024-07-10

855470,80

0

17668,92

855470,80

2016-07-01–
2025-08-10

0,00

0

1047,73

570333,86

Skoloms dengti sut.
su AB SEB bankas,
AB Swedbankas,
AB Snoras, UAB
Inv. pr. Kanaliz. ir
nuot. valyklų ir
vand. tinklų įr.
Kalinin. ir Lietuvos
pas. terit.“, L/d
„Žvaigždutė“
ES
lėšomis
iš
dalies
finansuoti
investicinius
projektus
Investiciniams proj.
pagal
Tarybos
2015-06-25 spr. Nr.
T1-2559

2015-12-31

133225,21

0

0,00

133225,21

5.

6.

7.

8.

9.

Trumpalaikė p. nuo
2016 –ilgalaikė.
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12.

FM
201004-21
Nr.
612

2016.03.15–
2034-03-15

321433,21

13.

FM
201007-14
Nr.
644
FM
201009-14-655

2016.03.15–
2034-03-15

12368,75

321433,21

89811,16

3527,78

89811,16

2016.03.15–
3024-03-15

308012,99

11852,34

308012,99

15.

FM
201010-28
Nr.
671

2016.03.15–
2034-03-15

715496,82

27532,32

715496,82

16

FM
201107-13
Nr.
724
FM
201112-06 754

2016.09.01–
2034-09-01

77892,52

3203,72

77892,52

2016.12.01–
2035-12-01

532718,41

17366,62

532718,41

FM
201206-13
Nr.
771
FM
Nr.
2012-08-23
791

2016.12.01–
2035-12-01

142235,78

4750,68

142235,78

2016.12.01–
2035-12-01

116963,36

4172,39

129071,82

20.

FM 2013-010 Nr. 817

2017.12.01–
2035-12-01

101412,57

3387,18

101412,57

21.

FM
201401-15
Nr.
1S-6
FM
201403-31
Nr.
1S-31

2016.12.01–
2035-12-01

79379,37

3277,55

111502,84

2016.12.012035-12-01

120052,87

4061,32

125783,30

Viso
2015-11-01

9997798,34
216642,97

1381487,32
216642,97

343060,98
-

9263078,09
0

53857,74

53857,74

13 919,9

0

Iš viso 1651988,03

1651988,03

14.

17.
18.
19.

22.

23.

24.

Faktoringas
„AB Šiaulių
bankas“
2013-01-18
Susitarimas
Nr.9(120005-12/10)
Faktoringas
„AB Šiaulių
bankas“
2013-01-18
Susitarimas
Nr.8(120001-12/10).
Susitarimas
Nr.7(120019-12/10).

5015-11-01

0

Darbininkų
mikrorajono gatvių
rekonstrukcija
II
etapas
Minijos
kaimo
krantinių
sutvarkymas
Šyšos valymo d.;
dviračių- pėsčiųjų
takas; Kintų
Vydūno k. c.
Ikimok.ugd.įs.;
dumblo apd.
įreng. statyba;
Vandens tiekimo
ir nuotėkų tv.;
H.Šojaus dvaras
Laikino gyven.
namų statyba.
Naujakurių mikr.,
Komunarų ir
Gluosnių g. r.
Kintų Vydūno
kult. c. rekons.
Infra. pl. spec. pl.
pareng.;Univers.
daugiaf. c. steig.;
Str. plėtros planas
2015-2024 m
Dviračių-pėsčiųjų
t. r.; H.Šojaus
dvaras I et.
Juknaičių sav.gyv.
n .rem
Galimybių st.;
Naujakurių m.
Karklų g
2009-03-24
sutartis Nr. S032/R5-(9.40)283 UAB „Šilutės
vandenys“
2007-07-03
sutartis Nr. R5(9.40)-700 UAB
„Pireka“

356 980,88 9263078,09
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6 priedas
Valstybės vardu gautų paskolų 2016-01-01 panaudojimas
(Eur)
Eil.
Nr.
1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sutarties data, Nr.

Sutarties
suma

Gauta suma
per 2015 2016-01-01
m.
4
5
6
321 433,21
0,00
321 433,21
321 433,21
321 433,21

2015-01-01

2
2010-04-21 NR. 612
Šilutės miesto Darbininkų mikrorajono
gatvių rekonstrukcija II etapas
2010-07-14 NR. 644
Minijos kaimo krantinių sutvarkymas

3
418 774,53

89 811,46

89 811,16
89 811,16

0,00

89 811,16
89 811,16

2010-09-14 NR. 655
Šyšos upės vagos ir senvagės valymo
darbai Šilutės mieste
Šilutės miesto ir istorinio parko dviračiųpėsčiųjų takų rekonstrukcija I etapas
Kintų
Vydūno
kultūros
centro
rekonstrukcija
2010-10-28 NR. 671
Šilutės miesto ikimokyklinių ugdymo
įstaigų modernizavimas
Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių
statyba
Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra
Šilutės rajone
Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų komplekso
ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas
viešiems turizmo poreikiams I etapas.
2011-07-13 NR.724
Šilutės rajono laikino gyvenimo namų
statyba
2011-12-06 NR. 754
Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono
Komunarų ir Gluosnių gatvių rekonstrukc.
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato
rekonstrukcija
2012-06-13 NR. 771
Kintų
Vydūno
kultūros
centro
rekonstrukc.
2012-08-23 NR. 791
Šilutės rajono gyvenviečių susisiekimo ir
inžinierinės
infrastuktūros
plėtros
specialiųjų planų parengimas
Universalių
daugiafunkcių
centrų
steigimas Šilutės rajono savivaldybė
Šilutės rajono strateginio plėtros plano
2015-2024 m. parengimas
2013-09-10 NR. 817
Šilutės miesto dviračių-pėsčiųjų takų

339 123,32

308 012,99
43 508,05

0,00
-

308 012,99
43 508,05

27 537,84

-

27 537,84

236 967,10

-

236 967,10

715 496,83
63 143,00

0,00
-

715 496,82
63 143,00

190 313,01

-

190 313,01

236 716,44

-

236 716,44

225 324,37

-

225 324,37

79 384,85

77 892,52
77 892,52

0,00
-

77 892,52
77 892,52

615 374,54

532 718,41
511 884,49

0,00
-

532 718,41
511.884,49

20 833,92

-

20 833,92

152 831,88

142 235,78
142 235,78

0,00
-

142235,78
142 235,78

151 228,79

116 963,36
17 899,56

12 108,46
-

129 071,82
17 899,56

95 784,55

12 108,46

107 893,01

3 279,25

-

3 279,25

101 412,57
29 499,93

0,00
-

101 412,57
29 499,93

722 399,21

101 508,63
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10.

11.

rekonstrukcija
Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų komplekso
ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas
viešiems turizmo poreikiams I etapas
2014-01-15 NR. 1S-6
125 420,97
Juknaičių savarankiško gyvenimo namų
pastato paprastasis remontas
Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų komplekso
ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas
viešiems turizmo poreikiams I etapas
2014-03-31 NR. 1S-31
227 844,06
Galimybių
studija
Šilutės
rajono
savivaldybėje parengimas
Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono
Karklų gatvės rekonstravimas
IŠ VISO 3023702,24

71 912,64

-

71 912,64

79 379,37
42 939,51

32 123,47
-

111 502,84
42 939,51

36 439,86

32 123,47

68 563,33

120 052,87
-

5 730,43
5 730,43

125 783,30
5 730,43

120 052,87

-

120 052,87

2 605 409,06

49 962,36

2 655 371,42

_______________________________
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7 priedas
Šilutės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo
2015 metų pajamos ir išlaidos
(tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5
4.7.
4.6.
5.

Pavadinimas

Tūkst. Eur

Lėšų likutis 2015 m. sausio 1 d.
Numatoma Privatizavimo fondo pajamų per 2015 metus
Iš viso Privatizavimo fondo pajamų kartu su lėšų likučiu pagal 2015-01-01 būklę

16,66
29,88
29,88

Išlaidos:
Privatizavimo objektų informaciniams pranešimams skelbti
Privatizuojamiems objektams priskirtų žemės sklypų planams rengti
Nekilnojamojo turto kadastro byloms parengti
Nekilnojamojo turto teisinei registracijai
Žemės sklypų geodeziniams matavimams
Kitos nenumatytos išlaidos (dėl banko operacijų ir pan.)
Savivaldybės kapitalo investicijoms finansuoti
Įmokos į Specialųjį daugiabučių namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos sutarčių
dalyvių daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti rėmimo fondą (5%)

46,54
0,06
4,69
12,31
9,11
0,60
0,07
18,93
0,69

Numatomas lėšų likutis pagal 2016 m. sausio 1 d. būklę

0,08

Pažyma apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą
ir gautų lėšų panaudojimą 2015 metais
(tūkst. Eur)
Privatizavimo lėšų likutis 2015 m. sausio 1 d.
Gauta privatizavimo lėšų iš viso:
iš jų: pardavus nekilnojamąjį turtą
pardavus įmonių akcijas
Panaudota pagal valstybės funkcijas

1. Bendrosios valstybės paslaugos
2. Gynyba
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
4. Ekonomika
5. Aplinkos apsauga
6. Būstas ir komunalinis ūkis
7. Sveikatos priežiūra
8. Poilsis, kultūra, religija
9. Švietimas
10. Socialinė apsauga
Iš viso:
Privatizavimo lėšų likutis 2015 m. gruodžio 31 d.

16,7
29,9
21,2
0
Iš viso:

Materialiojo ir
nematerialiojo turto
įsigijimui

Prekėms ir
paslaugoms

46,5

46,5

46,5
0,00

0

46,5

___________________________________
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8 priedas

KONSOLIDUOTŲJŲ VSS SĄRAŠAS
Eilės
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Įstaigų pavadinimas
Šilutės senelių globos namai 177393649
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras 177411894
Žemaičių krašto etnokultūros centras 177412124
Salos etnokultūros ir informacijos centras 177413564
Šilutės kultūros ir pramogų centras 177414328
Šilutės kamerinis dramos teatras 177420039
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188698374
Šilutės rajono savivaldybės administracija 188723322
Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas 190687050
Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis 190687246
Šilutės lopšelis-darželis "Pušelė 190687399
Šilutės lopšelis-darželis "Žibutė 190687584
Šilutės lopšelis-darželis "Žvaigždutė 190687627
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis 190687965
Šilutės r. Saugų vaikų darželis 190688729
Šilutės r. Švėkšnos lopšelis-darželis 190688914
Šilutės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė 190689820
Šilutės r. Gardamo pagrindinė mokykla 190694244
Šilutės r. Pašyšių pagrindinė mokykla 190694810
Šilutės r. Traksėdžių pagrindinė mokykla 190695531
Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla 190695727
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla 190696067
Šilutės pirmoji gimnazija 190696252
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla 190696590
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 190696633
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija 190696786
Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla 190696829
Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla 190696971
Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 190697016
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla 190697169
Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 190697692
Šilutės r. Vainuto gimnazija 190697735
Šilutės meno mokykla 190698118
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka
Šilutės Hugo Šojaus muziejus 190704770
Rusnės specialioji mokykla 190986693
Saugų vaikų globos namai 190989465
Šilutės Vydūno gimnazija 191846790
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras 195171155
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba 195175748
Šilutės sporto mokykla 195471747
Kintų Vydūno kultūros centras 277413750
Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija 290697540
Šilutės Žibų pradinė mokykla 291820540
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 301791595
Šilutės socialinių paslaugų centras 302944535
Šilutės r. Inkaklių mokykla-daugiafunkcis centras 303129619
177329059 - Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras
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49
50
51
52
53
54

177409523 - Viešoji įstaiga Vainuto ambulatorija
177409861 - Viešoji įstaiga Juknaičių ambulatorija
277329430 - Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė
277408760 - Viešoji įstaiga Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras
188723322- Šilutės rajono savivaldybės iždas
188723322 - Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondas
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