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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 2016 metų biudžeto
vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditą.
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Kontrolės ir audito tarnybos 2016, 2017 metų
veiklos planus, vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2016-07-15 pavedimu1.
Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, kontrolierės pavaduotoja Judita
Subačienė (grupės vadovė), 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 Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymą,
konsoliduotas finansines ataskaitas, jų duomenų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę. Įvertinti lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu2 Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja
savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia
savivaldybės administracija. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 3 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.
Šilutės rajono 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 2017-05-02 Kontrolės ir audito tarnybai
pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą4.
Audituojamu laikotarpiu administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas Šeputis5,
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pareigas ėjo – Janina Valienė, Centralizuotos buhalterijos
skyriaus vedėjos pareigas – Anžela Bernotienė, Ūkio skyriaus vedėjos pareigas – Stasė Dilertienė.
Turto poskyrio prie Ūkio skyriaus vedėjos pareigas – Zita Tautvydienė.








Audito metu atlikome audito procedūras:
2016 metų biudžeto vykdymas: pajamos ir išlaidos.
Žemės nuomos administravimo vertinimas.
Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių viešinimas – 48 VSS.
Pagrindinės veiklos kitų pajamų registravimas apskaitoje – 4 kultūros centrai.
Švietimo įstaigų reorganizavimo procedūrų teisėtumas – 8 BĮ.
Šilutės PSPC priedų vertinimas.
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiama parama – 3 UAB.

1

Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės 2016 m. liepos 15 d. pavedimas Nr. K13-4.
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.
3
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios, 2007,
Nr. 77-3046, 23, 31 straipsniai.
4
Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017-05-02 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-3248 „Dėl Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo“.
5
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimas Nr. T1-2133 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus paskyrimo“.
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Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimas – 5 BĮ.
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidos – 1 BĮ.
Ilgalaikio turto inventorizacijos ir apskaita – 7 BĮ, 6 Seniūnijos, 5 ugniagesių komandos.
Biologinio turto naudojimas ir apskaita: Administracija ir BĮ.
Savivaldybės įsipareigojimai.
Finansinės ataskaitos– 9 BĮ.
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 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitų
rinkinį, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, dėl
Savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo,
dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos. Nepriklausoma nuomonė
pareiškiama atskiroje išvadoje.
Ataskaitoje vartojamų sąvokų žodynėlis: Šilutės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė),
asignavimų valdytojas – AV, biudžetinė įstaiga – BĮ, viešojo sektoriaus subjektas – VSS, ilgalaikis
turtas – IT, suvestinis apskaitos registras „Didžioji knyga“ – DK, 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, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinė sistema – VSAKIS.
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 punktu, audito metu buvo vertinama: Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės 2016 m.
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaita.
2016 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
(forma Nr. 4-sav.); Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4)
duomenimis.
2016 m. Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys:
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.
2016 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys:
 konsoliduota Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
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 konsoliduota Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 konsoliduota Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 konsoliduotų 2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.
Savivaldybės 2016 metų biudžete patvirtintos 8 programos, Savivaldybės biudžeto
asignavimai paskirstyti 48 asignavimų valdytojams. Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo
turto likutis, kaip nurodyta KFAR, 2016 m. pradžioje buvo iš viso 121 367,38 tūkst. Eur, pabaigoje
– 121 878,90 tūkst. Eur.
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, patikrinimo, analitines procedūras
ir paklausimus. Naudotasi Kontrolės ir audito tarnybos 2016 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 1,14% visų Savivaldybės 2016-12-31
biudžeto kasinių išlaidų (38 560,40 tūkst. Eur), t.y., 439,59 tūkst. Eur ir turto 1,14% pagal 2016 m.
konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos duomenis (121 878,90 tūkst. Eur) – 1 389,42 tūkst. 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 RINKINIŲ VIEŠINIMAS
Atlikome vertinimą, ar Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai: 44 BĮ, 5
sveikatos priežiūros VšĮ 2016 metais vykdė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 1-ojo, 23iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatų
reikalavimus, ar VSS tarpinius ir metinius ataskaitų rinkinius viešina savo interneto svetainėse.
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo6 16 str., 33 str. 1 d., VSS ataskaitų rinkiniai skelbiami jo
interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos VSS grupės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio rengimą atsakingo VSS interneto svetainėje.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ataskaitas 14 BĮ viešino, su Aiškinamuoju raštu,
patvirtintas vadovo parašu, registruotas, taip kaip reglamentuoja teisės aktai; 5 BĮ ataskaitos buvo
nepatvirtintos įstaigos vadovo parašu; 13 BĮ nepateikė Biudžeto vykdymo Aiškinamojo rašto;
2016-12-31 ataskaitų rinkinio 4 BĮ neviešino interneto svetainėje; 7 BĮ Biudžeto vykdymo ataskaitų
2016 m. rinkinio neviešino interneto svetainėje (informacijos neskelbė).

6

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212, 16; 33.1. str. //
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Finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitos 16 BĮ viešino, su Aiškinamuoju raštu,
patvirtintas vadovo parašu, registruotas, finansinėse ataskaitose nurodytos Pastabos, taip kaip
reglamentuoja teisės aktai; 12 BĮ ataskaitas viešino (parengtas Excel), nepatvirtintas vadovo parašu;
16 BĮ paviešino 2016 m. I, II, III ketv. finansines ataskaitas, nepateikė finansinių ataskaitų 2016-1231 rinkinio.
Sveikatos priežiūros VšĮ (išskyrus Šilutės PSPC) nesivadovavo Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymu, 23-iuoju VSAFAS, neužtikrino savalaikio apskaitos informacijos privalomo
viešinimo, nustatytais terminais neskelbė viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų tarpinių, metinių
rinkinių.
Audito metu raštais7,informavome Administracijos direktorių ir 5 VšĮ vadovus apie BĮ ir
VšĮ teisės aktų nevykdymą. VSS supažindinti ir įpareigoti laikytis teisės aktų reikalavimų bei
nustatytų funkcijų atlikimo terminų.
2. SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS
2.1. Savivaldybės biudžeto pajamos
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2016-02-18 sprendimu Nr. T1-214 patvirtino 2016 metų
Savivaldybės biudžetą – 34 625,7 tūkst. Eur pajamų, 496,0 tūkst. Eur skolintų lėšų. Patvirtinti
asignavimai programoms finansuoti – 35 121,7 tūkst. Eur. Paskirstyti Savivaldybės biudžeto
2016 metų pradžios likučiai 740,4 tūkst. Eur, numatyta paskoloms grąžinti – 683,4 tūkst. Eur,
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti – 29,9 tūkst. Eur, Žemės realizavimo
pajamų lėšų likutį detaliesiems ir specialiesiems planams rengti – 27,1 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto 2016 metų planuojamos pajamos, palyginus su 2015 metų gautomis
pajamomis, buvo didesnės. Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas tikslintas Tarybos
sprendimais. Savivaldybės 2016 metų patikslintas biudžeto pajamų planas – 36 375,5 tūkst. Eur,
įvykdymas – 37 147,4 tūkst. Eur. Patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,1%, gauta
771,9 tūkst. Eur.
Viršyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai, ataskaita Forma Nr. 1-sav. duomenimis:
- turto pajamų planas 503,0 tūkst. Eur, surinkta 679,4 tūkst. Eur arba 135,1%, virš plano gauta
176,4 tūkst. Eur;
- žemės mokesčio planas 196,0 tūkst. Eur, surinkta 353,7 tūkst. Eur arba 180,5%, virš plano gauta
157,7 tūkst. Eur;
- fizinių asmenų mokesčio planas 196,0 tūkst. Eur, surinkta 324,0 tūkst. Eur arba 165,3%, virš
plano gauta 128,0 tūkst. Eur;
- juridinių asmenų mokesčio neplanuota, surinkta 29,7 tūkst. Eur, virš plano gauta 29,7 tūkst. Eur;
- nekilnojamojo turto mokesčio planas 300,0 tūkst. Eur, surinkta 320,1 tūkst. Eur arba 106,7% virš
plano gauta 20,1 tūkst. Eur;
- vietinių rinkliavų pajamų planas 1 100,0 tūkst. Eur, surinkta 1 100,6 tūkst. Eur arba 100,1% virš
plano gauta 0,6 tūkst. Eur;
- nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius pajamų planas
100,0 tūkst. Eur, surinkta 122,7 tūkst. Eur arba 122,7%, virš plano gauta 22,7 tūkst. Eur;
- mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklius planas 17,0 tūkst. Eur, surinkta 17,9 tūkst. Eur arba
105,3% virš plano gauta 0,9 tūkst. Eur;
- pajamų iš baudų ir konfiskacijų neplanuota, surinkta 16,5 tūkst. Eur, virš plano gauta 16,5 tūkst.
Eur;
- delspinigių neplanuota, surinkta 15,0 tūkst. Eur, virš plano gauta 15,0 tūkst. Eur;

7

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017-03-30 raštas Nr. K10-(1.2.)-31 „Dėl Savivaldybės VSS ataskaitų
rinkinių viešinimo“, 2017-04-24 raštas Nr. K10-(1.2.)-41 „Dėl Savivaldybės VSS ataskaitų rinkinių viešinimo“.
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- ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas 125,0 tūkst. Eur, surinkta 163,6 tūkst. Eur
arba 130,9% virš plano gauta 38,6 tūkst. Eur.
Neįvykdyti šie biudžeto pajamų patikslinti planiniai rodikliai:
- valstybės rinkliavų planas 60,0 tūkst. Eur, 48,3 tūkst. Eur arba 80,5%, į biudžetą negauta 11,7
tūkst. Eur pajamų;
- kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamų planas 95,0 tūkst. Eur, 80,9 tūkst. Eur
arba 85,2%, negauta 14,1 tūkst. Eur pajamų;
- pajamų už patalpų nuomą planas 182,7 tūkst. Eur, 142,0 tūkst. Eur arba 77,8%, negauta 40,7
tūkst. Eur pajamų;
- pajamų už atsitiktines paslaugas planas 84,1 tūkst. Eur, surinkta 58,1 tūkst. Eur, arba 69,1%,
negauta 26,0 tūkst. Eur;
- įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 794,5 tūkst. Eur,
įvykdymas 677,3 tūkst. Eur, arba 85,3%, negauta 117,2 tūkst. Eur;
- pastatų ir statinių realizavimo planas 105,0 tūkst. Eur, surinkta 69,0 tūkst. Eur, arba 65,8%,
negauta 36,0 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto pajamų 2015 ir 2016 metų palyginimas atvaizduotas 1 lentelėje.
Savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų, palyginus su 2015 metais, pasikeitimai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

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

1 lentelė, tūkst. Eur
Skirtumas:
Savivaldybės biudžeto pajamos
+ padidėjo,
2015 m.
2016 m.
- sumažėjo
16 287,1
18 207,1
+1 920,0
17 716,4
17 601,1
-115,3
1 316,8
1 257,0
-59,8
41,6
164,0
+122,4
0,00
0,00
0,00
35 361,9
37 229,2
+1 867,3

Savivaldybės pajamos iš viso 2016 metais didesnės 1 867,3 tūkst. Eur nei 2015 metais, iš jų:
mokesčiai padidėjo 1920,0 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos padidėjo
122,4 tūkst. Eur. Pajamų sumažėjimai: dotacijos sumažėjo 115,3 tūkst. Eur, kitos pajamos – 59,8
tūkst. Eur. Pajamų 2016 m. planas iš viso įvykdytas 104,5%, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu gauta daugiau pajamų. Pajamų vykdymas 2015 m. buvo 102,6%. Savivaldybės 2015 ir
2016 metų biudžeto pajamų iš mokesčių struktūra, planas ir jo vykdymas atvaizduota 2 lentelėje.
Savivaldybės 2015 ir 2016 metų biudžeto pajamų iš mokesčių surinkimo planas, vykdymas ir
struktūra
2 lentelė, tūkst. Eur
Pajamų
pavadinimas
Gyventojų
pajamų
mokestis
Turto
mokestis
Prekių
ir
paslaugų
mokestis
Iš viso:

Pajamų surinkimo
planas
2015m.
2016m.

Gauta
2015

2016

Gauta (+ daugiau,
- mažiau)
2015
2016

Įvykdymo %
2015

2016

14108,4

15710,0

1325,2

16318,8

+216,8

+608,8

101,5

103,9

511,2

503,0

743,2

679,4

+232,0

+176,4

145,3

135,1

1241,9

1220,0

1 218,7

1208,9

-23,1

-11,1

98,1

99,1

162871

18207,1

+425,6

+774,1

102,6

104,5

15861,5

17433,0
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Gyventojų pajamų mokestis mokesčių struktūroje sudaro didžiausią – 89,7% visų surinktų
mokesčių dalį. Savivaldybės Taryba patvirtino 15 710,0 tūkst. Eur šio mokesčio surinkimo planą.
Gyventojų pajamų mokesčio (gauto iš VMI) gauta 819,6 tūkst. Eur daugiau. Savivaldybė iš
Valstybės iždo 2016 metais gavo 213,1 tūkst. Eur daugiau planuoto gyventojų pajamų mokesčio
savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti bei 423,9 tūkst. Eur mažiau gyventojų pajamų
mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti. Turto mokesčiai sudaro
679,4 tūkst. Eur arba 3,8% gautų visų mokesčių.
Savivaldybės biudžeto pajamos 2000-2014 m. turėjo tendenciją ženkliai didėti. Tačiau per
2006-2009 m. biudžeto pajamos buvo planuojamos per didelės, – jos nebuvo surenkamos. Biudžeto
pajamos 2008-2009 m. buvo nevykdomos. Jų surinkimas 2009 metais sudarė 93,2%. 2010 m.
patikslintas pajamų planas įvykdytas 100,4%, 2011 m. – 100,3%, 2012 m. – 101,1%, 2013 m. –
101,1%, 2014 m. –100,7%, 2015 m. – 100,8%, 2016 m. – 102,4%. Savivaldybės biudžeto 2016 m.
pajamų plano vykdymo analizė pagal atskirus mokesčius ir kitus mokėjimus pateikiama 3 lentelėje.
Savivaldybės biudžeto 2016 metų pajamų plano vykdymo analizė
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

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

3 lentelė, tūkst. Eur
Plano įvykdymas
Suma
Įvykdymo %
774,1
104,5
608,8
103,9
176,4
135,1
157,7
180,5
20,1
106,7
-1,4
80,0
-11,1
99,1
0,0
100,0
-11,7
80,5
0,6
100,1
56,9
100,4
-16,3
38,8

Patikslintas
planas

Įvykdyta per
2016 m.

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

17 433,0
15 710,0
503,0
196,0
300,0
7,0
1 220,0
60,0
60,0
1 100,0
17 544,2
1 273,3

18 207,1
16 318,8
679,4
353,7
320,1
5,6
1 208,9
60,0
48,3
1 100,6
17 601,1
1 257,0

125,0

164,0

39,0

131,2

0,0

0,0

0,0

0,0

36 375,5

37 229,2

853,7

102,4

490,0

449,5

-40,5

91,8

IŠ VISO ĮPLAUKŲ

37 747,2

38 560,4

813,2

102,2

Pajamų pavadinimas

Valstybinės žemės nuomos mokestį administravo Savivaldybės administracijos Biudžeto ir
finansų skyrius, nuo 2017-01-26 administruoja Viešųjų paslaugų skyrius. Valstybinės žemės
nuomos mokesčio administravimas ir mokesčio mokėtojų duomenų kaupimas Savivaldybės
administracijoje vykdomas naudojant UAB „Algoritmų sistemos“ žemės nuomos mokesčio
informacinę sistemą MASIS.
Atlikome nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo vertinimą (2017-03-22
ataskaita Nr. K14-5). Pateikiame duomenis apie 2008-2016 metų Šilutės rajono savivaldybės
biudžeto pajamas, surinktą žemės nuomos mokestį, žemės nuomos mokesčio nepriemokas 1 priedo
1 lentelėje.
Žemės nuomos mokestis sudaro nuo 0,3% iki 0,4% visų biudžeto pajamų. Savivaldybės
tarybai Vietos savivaldos įstatymu8 suteikta išimtinė kompetencija teikti mokesčių lengvatas
8

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais) 16 straipsnis.
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Savivaldybės biudžeto sąskaita. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 19 d. sprendimu
Nr. T1-2441 nustatė, kad valstybinės žemės nuomos mokestis neimamas iš asmenų, kuriems
nustatytas 0-40% darbingumo lygis arba, kurie yra senatvės pensijos amžiaus ar yra nepilnamečiai.
Dėl suteiktų lengvatų 2016 metais biudžetas neteko 11,8 tūkst. Eur pajamų. Valstybinės žemės
nuomininkams apskaičiavo valstybinės žemės nuomos mokestį. Buvo išsiųsti mokesčio mokėjimo
dokumentai – deklaracijos, iš viso 2 296 vienetai, kurių bendra apskaičiuoto mokesčio suma –
126,3 tūkst. Eur. Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas Šilutės rajono
savivaldybėje 2012-2016 metais atvaizduotas 1 priedo 2 lentelėje.
Analizuojamų laikotarpių bendrosios nepriemokos didžiąją dalį, nuo 92% iki 94% sudaro
nepriemokos, delspinigiai sudaro nuo 5% iki 8%. Žemės nuomos mokesčio kitimas 2014-2016
metais pagal atskiras mokėtojų grupes atvaizduotas 4 lentelėje.
Žemės nuomos mokesčio kitimas 2014-2016 metais
pagal atskiras mokėtojų grupes
Apskaitomas
mokestis
Fizinių
asmenų
nuompinigiai
už
valst. žemės nuomą
% bendrųjų rodiklių
Juridinių
asmenų
nuompinigiai
už
valstybinės žemės ir
valst. fondo vandens
telkinių nuomą
% bendrųjų rodiklių

Nepriemoka
2014
2015 2016

Delspinigiai
2014
2015
2016

4 lentelė (tūkst. Eur)
Bendroji nepriemoka
2014
2015
2016

21,0
58,5

14,2
49,2

14,6
46,9

1,5
45,0

0,71
41,6

0,7
34,0

22,5
57,4

14,9
48,8

15,3
46,0

14,9

14,7

16,6

1,7

1,0

1,4

16,6

15,7

17,9

41,4

50,7

53,1

54,0

58,3

66,0

42,6

51,1

54,0

Šilutės rajono savivaldybei 2016-12-31 už valstybinės žemės nuomos mokestį iš viso
skolingi buvo 231 asmuo, iš jų: fizinių– 211, juridinių – 20. Bendroji nepriemoka 2016-12-31
lyginant su 2015-12-31, neženkliai padidėjo – 0,4 tūkst. Eur.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Šilutės rajono savivaldybėje taisyklės 9
(toliau – Taisyklės), kuriose tiesiogiai nenumatyta, kad garažų eksploatavimo bendrijos yra nuomos
mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai. Tačiau Taisyklių 3 str. nurodyta, kad, „žemės nuomos
mokesčio mokėtojas (toliau – mokesčio mokėtojas) yra fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs ar
naudojantis valstybinę žemę. Kadangi garažų eksploatavimo bendrijos naudoja valstybinę žemę,
todėl privalo mokėti ir mokestį.
Audito metu nepavyko išsiaiškinti tikslaus garažų bendrijų skaičiaus Šilutėje, bei kokia
dalis naudotojų nemoka valstybinės žemės nuomos mokesčio, kuris nepatenka į biudžetą.
Biudžeto ir finansų skyrius 2017-01-26 m. raštu10 pateikė prašymą Personalo ir teisės
skyriui išieškoti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolas iš juridinių ir fizinių asmenų iš viso:
13,1 tūkst. Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad juridinių ir fizinių asmenų skolos susidarė nuo 2009,
2010, 2011 metų ir yra neišieškotos. Audito metu (bendraujant su Personalo ir teisės skyriaus
specialistais) nustatyta, išieškojimo procedūros vykdomos, rengiami procesiniai dokumentai.
Šilutės rajono savivaldybės administracija žemės nuomos mokesčio nepriemokų
nuvertėjimo požymių nenustato ir buhalterinėje apskaitoje nuvertėjimo neregistruoja, nors,
vadovaujantis 17-uoju standartu, yra pakankamai požymių, rodančių, kad finansinis turtas, t.y.
9

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-557 „Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“.
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Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus 2017-01-26 Nr. R3-(4.1.16)-566).
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valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos, yra nuvertėjęs, nepriemokų struktūroje yra
juridinių asmenų, kurie yra bankrutavę ar bankrutuojantys.
Savivaldybės administracija 2017-02-15 raštu Nr. R3-(4.1.16.)-1058 pateikė
Administracijos „Didžioji knyga“, kurioje 2016-12-31 sąskaitos 2251003 „Gautinas nuomos
mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius nuvertėjimas“
likutis nenurodytas. Neatliktos gautinų sumų už valstybinės žemės nuomą mokesčio nuvertėjimo
procedūros ir nuvertėjimas neužregistruotas apskaitoje.
Apskaitos politikos11 Pajamų apskaitos tvarkos apraše nedetalizuotos, nenumatytos konkrečios
sąskaitų korespondencijos. Administracija nenustatė, nepatvirtino forma S5 Apskaičiuotos žemės
nuomos mokesčio pajamų ataskaitos pildymo tvarkos:
- nepatvirtintos informacijos, reikalingos Šilutės rajono savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms
sudaryti, pateikimo formos;
- nepatvirtintas atsakingų darbuotojų sąrašas;
- nenustatyti formos S5 parengimo ir pateikimo Biudžeto ir finansų skyriui terminai;
- nenustatyti atsakingi Administracijos asmenys už ataskaitų parengimą, jų duomenų teisingumą ir
pateikimą laiku Biudžeto ir finansų skyriui.
Fizinių, juridinių asmenų skolos nesuderintos aktais, todėl darytina išvada, kad valstybinės žemės
nuomos mokesčio susidariusios 2016-12-31 nepriemokos – 33,3 tūkst. Eur neinventorizuotos. Žemės
nuomos mokesčio skolos už 2014, 2015, 2016 metus sistemingai neinventorizuojamos.
Negalime patvirtinti gautų įmokų už valstybinės žemės nuomos mokesčio bei susidariusių 2016-1231 nepriemokų duomenų pateikimo teisingumo.
Administracijos direktorius įsakymu12 įpareigojo komisiją, (kuri buvo sudaryta iš 2-jų
Viešųjų paslaugų skyriaus ir 1-o Centralizuotos buhalterijos darbuotojų) iki 2017-01-10 paruošti
vietinės rinkliavos už komunalines atliekas juridinių ir fizinių asmenų skolas. Savivaldybės
administracijos Viešųjų paslaugų skyrius laiku nepateikė Administracijos Centralizuotai buhalterijai
tikslių sąrašų – duomenų už komunalines atliekas. Buvo pateikti objektai, kurių jau nebeturėjo likti,
pateikiamos senos skolos, kurios turėjo būti pripažintos beviltiškomis, bet neparengti dokumentai,
nebuvo suderinimo aktų su juridiniais asmenimis. Skolos už komunalines atliekas susidarė ne tik
ataskaitiniais metais, bet ir iš praėjusių laikotarpių, 1-5 m. ir daugiau. Pasitaikė atvejų, kai fizinių
asmenų skola sąraše siekia 1,0 – 9,0 tūkst. Eur. Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja paragino
dėl dokumentų pateikimo 2017-02-02 raštu Viešųjų paslaugų skyrių, 2017-03-27 raštu informavo
Administracijos direktoriaus pavaduotoją, 2017-04-19 raštu pateikė duomenis Kontrolės ir audito
tarnybai.
Gautinos sumos už komunalines atliekas 2016-12-31 iš fizinių ir juridinių asmenų–
308,9 tūkst. Eur Nesivadovauta Administracijos direktoriaus įsakymu13, – neatlikta 2016 m.
komunalinių atliekų skolų inventorizacija. Komunalinių atliekų skolos už 2014, 2015, 2016 metus
sistemingai neinventorizuojamos. Negalime patvirtinti gautų įmokų bei susidariusių 2016-12-31
skolų už komunalines atliekas duomenų pateikimo teisingumo.
Neatliktos gautinų sumų už komunalines atliekas mokesčio nuvertėjimo procedūros ir
nuvertėjimas neužregistruotas apskaitoje.
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-677 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų
apskaitos politikos patvirtinimo“.
12
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A1-1240 „Dėl finansinio
turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atlikimo“.
13
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2.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Šilutės rajono 2016 m. savivaldybės biudžeto patvirtintas išlaidų planas – 36 692,8 tūkst.
Eur, įvykdyta – 36 397,4 tūkst. Eur. Palyginus su 2015 metais (35 882,2 tūkst. Eur), ataskaitinių
metų biudžeto išlaidos padidėjo 515,2 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų likučio audituojamo laikotarpio
pabaigoje planas buvo 0,0 tūkst. Eur, įvykdymas – 1 266,4 tūkst. Eur, iš jų: apyvartinių lėšų likutis
– 1 125,1 tūkst. Eur. Metinėse biudžeto vykdymo ataskaitose (forma Nr. 1-sav. ir forma Nr. 2-sav.)
atvaizduotas Savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimų panaudojimas pagal valstybės funkcijas.
Savivaldybės biudžeto 2016 m. išlaidų pagal funkcinę klasifikaciją plano vykdymo analizė
pateikiama 5 lentelėje.
Savivaldybės biudžeto 2016 m. išlaidų pagal funkcijas plano vykdymo analizė
F. kl.
kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Patikslintas
planas

Įvykdyta

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bendrosios valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
VISO IŠLAIDŲ

Paskolų grąžinimas
IŠ VISO IŠLAIDŲ

Lėšų likutis 2016-12-31

4 287,4
27,8
360,4
4 631,4
2 574,4
261,9
398,9
1 933,3
17 784,6
4 432,7
36 692,8
919,1
37 611,9
X

4 130,8
27,8
360,4
4 630,8
2 533,4
219,8
398,8
1 924,4
17 788,3
4 383,2
36 397,40
896,6
37 294,0
1 266,4

5 lentelė (tūkst. Eur)
Lyginamasis
Rezultatas
svoris visose
(3-4)
proc.
išlaidose, %
5

6

-156,6
0,0
0,0
-0,6
-41,3
-42,1
0,0
-1,1
3,7
-49,5
-295,4

96,4
100,0
100,0
100,0
98,4
84,0
100,0
99,6
100,0
98,9
99,2

-317,9

99,2

7

11,1
0,1
1,0
12,5
6,8
0,6
1,1
5,2
47,7
11,8
97,6
2,4
100,0

Asignavimų valdytojai 2016 metais panaudojo 99,2% patvirtintų biudžeto asignavimų arba
317,9 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota.
Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal valstybės funkcinę klasifikaciją daugiausia
asignavimų skirta ir panaudota švietimui – 47,7% visų išlaidų, išlaidos socialinei apsaugai sudaro
11,8% (palyginus su 2015 m. sumažėjo 0,5%), ekonomikai – 12,5%, bendros valstybės paslaugos –
11,1% (palyginus su 2015 m. padidėjo 3,7%).
3. SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAI, GAUTINOS IR MOKĖTINOS SUMOS
Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos biudžeto lėšų kreditinio įsiskolinimo
2016-01-01 – 2016-12-31 kitimas ir struktūra atvaizduoti 2 priede.
Savivaldybės 2015-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 10 943,2 tūkst. Eur,
iš jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 6 559,0 tūkst. Eur
arba 59,9% visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų.
Savivaldybės 2016-12-31 mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 10 236,0 tūkst. Eur,
iš jų: Savivaldybės administracijos mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas) – 1 520,2 tūkst. Eur
arba 14,9% visų Savivaldybės kreditinių įsiskolinimų.
Lyginant 2016-01-01 ir 2016-12-31, Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ataskaitiniu
laikotarpiu sumažėjo 707,2 tūkst. Eur, Administracijos sumažėjo – 5 038,8 tūkst. Eur.
Skolos pagal išlaidų straipsnius:
Savivaldybės išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) –
8 816,0 tūkst. Eur arba 86,2%.
Kontrolės ir audito tarnyba
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- Kitos paslaugos – 361,9 tūkst. Eur arba 3,6%;
- Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidos – 232,6 tūkst. Eur arba 2,3%;
- Socialinės išmokos (pašalpos) – 167,3 tūkst. Eur arba 1,7%;
- Subsidijos iš biudžeto lėšų – 84,5 tūkst. Eur arba 0,9%.
- Darbo užmokesčio – 62,4 tūkst. Eur arba 0,6%;
- Komunalinės paslaugos – 44,4 tūkst. Eur arba 0,5%;
- Socialinio draudimo išlaidos – 34,9 tūkst. Eur arba 0,4%.
Bendroje Savivaldybės įsiskolinimų struktūroje Administracijos kreditinės skolos sudarė
1 520,2 tūkst. Eur arba 14,9%. Iš jų 2016-12-31 sudarė:
- Išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 201,6 tūkst. Eur arba
2,3% visų Administracijos skolų.
- Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymo
išlaidos – 593,7 tūkst. Eur arba 6,5%;
- Komunalinės paslaugos – 8,4 tūkst. Eur arba 18,9%;
- Transporto išlaikymas – 1,3 tūkst. Eur arba 33,1%;
- Socialinio draudimo įmokos – 15,0 tūkst. Eur arba 43,1%;
- Darbo užmokestis – 48,6 tūkst. Eur arba 77,9%;
2016-12-31 Administracijos didžiausios kreditinės skolos (pagal atskirus išlaidų straipsnius):
- AB „Šiaulių bankas“ – 381,1 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; paskola;
- UAB „Šilutės komunalininkas“ – 232,6 tūkst. Eur str. „Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis“;
- UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – 169,8 tūkst. Eur, str. „Kitos paslaugos“;
- UAB „Ecoservice“ – 127,8 tūkst. Eur „Kitos paslaugos“;
- UAB „Šilutės autobusų parkas“ – 122,3 tūkst. Eur, str. „Socialinė parama“; „Kitos subsidijos
gamybai“;
- UAB „Stamela“ – 103,3 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“; „Negyvenamieji pastatai“;
- UAB „Šilutės polderiai“ – 27,8 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“;
- VĮ „Lietuvos paminklai“ – 25,6 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“;
- S. Šalnos įmonė – 22,1 tūkst. Eur, str. „Kiti pastatai ir statiniai“;
- UAB „Tima“ – 21,7 tūkst. Eur, str. „Ilgalaikio ir materialiojo turto remontas“; „Negyvenamieji
pastatai“;
- UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – 15,4 tūkst. Eur, str. „Komunalinės paslaugos“; „Kitos
paslaugos“; „Socialinė parama“;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 8, 7 tūkst. Eur, str. „Kitos paslaugos“;
- UAB „Saugos sprendimai“ – 9,8 tūkst. Eur, str. „Kitos mašinos ir įrengimai“.
Savivaldybės 2015-12-31 gautinos sumos (debetinis įsiskolinimas) biudžeto lėšų buvo
137,4 tūkst. Eur. Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos
debetinės skolos 2015-12-31 sudarė 101,0 tūkst. Eur arba 73,5%.
Savivaldybės 2016-12-31 gautinos sumos (debetinis įsiskolinimas) biudžeto lėšų buvo
150,8 tūkst. Eur. Bendroje Savivaldybės debetinių įsiskolinimų struktūroje Administracijos
debetinės skolos 2016-12-31 sudarė 107,9 tūkst. Eur arba 71,6%.
Administracijos 2015-12-31 debetinių skolų struktūroje pagal finansavimo šaltinius
didžiausią dalį – 96,0% (97,0 tūkst. Eur) sudarė biudžeto lėšų debetinės skolos, deleguotų lėšų dalis
– 3,9% Administracijos debetinių skolų - gautinų sumų (deleguotų lėšų).
Administracijos 2016-12-31 debetinių skolų struktūroje pagal finansavimo šaltinius
didžiausią dalį – 99,9% (107,8 tūkst. Eur) sudarė biudžeto lėšų debetinės skolos, deleguotų lėšų
dalis – 0,1% Administracijos debetinių skolų - gautinų sumų (deleguotų lėšų).
2017-01-01 palyginus su 2016-01-01 Savivaldybės debetinės skolos padidėjo
13,4 tūkst. Eur, Administracijos debetinės skolos padidėjo 6,9 tūkst. Eur.
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Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų vertinimas
Vertinome mokėtinų, gautinų sumų atvaizdavimo apskaitoje teisingumą bei Mokėtinų ir
gautinų sumų ataskaitos pildymo atitikimą teisės aktams 5 BĮ: Šilutės rajono savivaldybės
administracijoje, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje, Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Šilutės
Pamario pagrindinėje mokykloje, Šilutės H. Šojaus muziejuje.
Finansų ministerijos rašto14 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
įtrauktini pagal buhalterines sąskaitas“. Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo 12
str., 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 taisyklės15 (46-49 str.).
Nesivadovauta Finansų viceministro rašto16 reikalavimais, Savivaldybės administracija
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaitoje neteisingai perkėlė apskaitos registro DK sąskaitų
likučių duomenis: DK sąskaitų: 21 „Išankstiniai apmokėjimai“, 22 „Per vienerius metus gautinos
sumos“, 212 „Ateinančių laikotarpių sąnaudos“ duomenų neperkėlė į Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitą, gautinas sumas padidino 1,1 tūkst. Eur, nepriskaičiavo ir nepateikė ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalies, DK sąskaitos 5230001 „Ilgalaikės vidaus paskolos“ duomenų
neatitikimas – 201,6 tūkst. Eur, sąskaitoje 66 „Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto“
užregistravus įsipareigojimus (socialines išmokas), Administracijos Sąmatų rengimo ir biudžeto
vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos apraše nedetalizuotas DK sąskaitų likučių
duomenų perkėlimas į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą. Pasikeitus teisės aktams (FM įsakymo17
1.2.4. p.) neatnaujintas Tarybos sprendimu18 patvirtintas Šilutės savivaldybės biudžeto sudarymo,
vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo 66.1 p.
 Aiškinamajame rašte nepateikta detali informacija apie 2016-12-31 „Didžioji knyga“ gautinų ir
mokėtinų sumų sąskaitų likučius. Neteisingai perkelti DK sąskaitų likučių duomenys. Mokėtinų ir
gautinų sumų 2016-12-31 ataskaitoje gautinos sumos sumažintos 2,7 tūkst. Eur (Pirmoji gimnazija,
Pamario pagrindinė mokykla, H. Šojaus muziejus).
 Neatnaujinti Biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos aprašo 11.2, 12, 16 p.
(Savivaldybės administracija).
 Nesudarytas mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo, sudarymo ir pateikimo tvarkos
aprašas (Pirmoji gimnazija, Pamario pagrindinė mokykla).
 Nesivadovauta Inventorizacijos Taisyklių19 45-49 p., gautinos sumos nesuderintos suderinimo
aktais (Pamario pagrindinė mokykla).
 Mokėtinos ir gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos
nesuderintos suderinimo aktais, neinventorizuotos (H. Šojaus muziejus).
 Gautinų sumų apskaitos registruose (inventorizacijos aprašuose) nuo 2007 m. užregistruotos
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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“.
15
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-03. 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.
16
Lietuvos Respublikos finansų viceministro 2011 m. liepos 25 d. raštas Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 „Dėl 2011 metų
ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo“.
17
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1K-455 „Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
18
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T1-606 „Dėl Šilutės savivaldybės biudžeto
sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
19
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 10-03 nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ // TAR, 2014-10-07 Nr. 0.
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gautinos sumos, kurios yra įsisenėjusios. Tikimybė jas atgauti yra maža, todėl reikėtų atlikti
atitinkamas procedūras pripažinti beviltiškomis (Savivaldybės administracija).
 Nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių gautinų sumų (debetinių skolų) pripažinimo
beviltiškomis bei jų nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų, iš viso 53,9 tūkst. Eur :
sąskaita 2111101 „Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“ – 3,5 tūkst. Eur, UAB „Ramboll
Lietuva“ – avansinis apmokėjimas už Macikų koncentracijos stovyklos projekto parengimą, nuo
2008-12-30;
sąskaita 2111301 „Mokėtinas darbo užmokestis nuo autorinių sutarčių“ – 3,7 tūkst. Eur;
sąskaita 2298002 „Kitos gautinos sumos iš gyventojų“ – 23,6 tūkst. Eur;
sąskaita 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“ – iš viso 7,9 tūkst. Eur; Sąskaitos
2262782 detalizavimas:
ŽŪB „Natanga“ – 0,9 tūkst. Eur (sąskaita 2262782 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“,
skolos susidarymo data, nuo 2007-12-31);
M. K. įmonė – 0,2 tūkst. Eur (skola nuo 2008-08-27);
Šilutės rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras – 0,01 tūkst. Eur (skola nuo 200712-31);
Seniūnijos bendruomenei „Žiedas“ – 2,6 tūkst. Eur (Administracijos paskolintos 2007-12-31);
Snoro bankas – 0,1 tūkst. Eur (skola nuo 2012-04-17);
A. L. – 0,3 tūkst. Eur (skola nuo 2009-04-28);
Laučių kaimo bendruomenė – 3,8 tūkst. Eur, (skola nuo 2010-03-22).
sąskaita 2252001 „Gautinos sumos už turto nuomą“ – 15,1 tūkst. Eur. Sąskaitos 2252001
„Gautinos sumos už turto nuomą“ įsisenėjusią skolą sudaro fizinių asmenų skola už turto nuomą
(skolos susidarymo data nuo 2009 m.) (Savivaldybės administracija).
Nesivadovauta Tarybos sprendimo20 1.3 p., iš apskaitos nenurašyta 0,3 tūkst. Eur beviltiška
skola Šilutės klubui „Diabetas ABC“ (Savivaldybės administracija).
Pasikeitus Finansų ministro įsakymo21 1.2.4. p., neatnaujintas Šilutės savivaldybės biudžeto
sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo 66.1 p. 22
Apie nustatytus neatitikimus ir teiktas rekomendacijas įstaigos informuotos raštais23, pateikta
23 rekomendacijos, iš kurių 11 operatyviai įvykdyta.
Teisės aktų neatitikimų, reikšmingų klaidų, galinčių turėti įtakos Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitoms, nenustatyta.
4.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, TURTO NAUDOJIMAS IR APSKAITA

4.1.Darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidos
Nustatyti teisės aktų neatitikimai Šilutės H. Šojaus muziejuje dėl darbo užmokesčio,
socialinio draudimo įmokų apskaitos, atvaizdavimo 2016 m. finansinėse ataskaitose.
 Pasitaikė atvejų, kai darbo užmokestis už atostogas darbuotojams išmokėtas
nesivadovaujant Darbo kodekso24 176 str. 2 p., „darbo užmokestis už kasmetines atostogas
mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.
20

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-518 „Dėl skolų pripažinimo
beviltiškomis“.
21
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1K-455 „Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
22
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T1-606 „Dėl Šilutės savivaldybės biudžeto
sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
23
Žemaičių Naumiesčio gimnazija 2017-02-15 raštu Nr. K10-(1.2.)-18, Pirmoji gimnazija 2017-02-17 raštu Nr. K10(1.2.)-19, Pamario pagrindinė mokykla 2017-02-22 raštu Nr. K10-(1.2.)-20, H. Šojaus muziejus 2017-03-07 raštu Nr.
K10-(1.2.)-26, Savivaldybės administracija 2017-03-17 raštu Nr. K10-(1.2.)-30.
Kontrolės ir audito tarnyba

15
Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

 Nesivadovauta Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu25, susidarė darbo
užmokesčio ir darbo dienų skirtumas dėl neteisingai nurodyto darbuotojų darbo dienų skaičiaus per
mėnesį, 7 darbuotojams neteisingai priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis bei užmokestis už
kasmetines atostogas sumažintas/padidintas.
 Nesivadovauta Vyriausybės26 nutarimu, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nenurodyti
darbuotojams priskirti tabelio, darbo grafiko numeriai, netinkamai žymimas kvalifikacijos,
komandiruočių laikas. Neparengta Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka.
 Apskaitos registre DK sąsk. 8701201 „Ligos pašalpos sąnaudos“ neužregistruota 0,5
tūkst. Eur.
 DK sąsk. 6952103 „Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos“
neužregistruota 2,1 tūkst. Eur.
 Atostogų rezervo žiniaraštyje ir DK sąsk. Nr. 695 „Sukauptos atostoginių sąnaudos“
duomenų neatitikimas 3,1 tūkst. Eur.
 FBA „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ str. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“
duomenys sumažinti 5,9 tūkst. Eur.
 Vyr. buhalterės pareigybės aprašyme ar kt. nenustatytos konkrečios atsakomybės sritys
FAR rengimo, t.y., konsolidavimo laikotarpio proceso metu, dėl priskirtų VSAKIS funkcijų, kaip
numatyta Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše27.
 Sudarydama tarpinius ataskaitinio laikotarpio FAR, BĮ nesivadovavo 23-iojo VSAFAS
14.2 str., sutrumpintame AR nepateikė nuorodos į paskutinį metinių FAR.
Ne visais atvejais 2016 m. buvo užtikrinamas apskaitos bei iš jų sudaromos finansinės
atskaitomybės duomenų tikrumas ir teisingumas, kad lėšos būtų apskaitytos teisės aktų nustatyta
tvarka.
Audito metu raštu28 informavome įstaigos vadovą apie nustatytas klaidas ir neatitikimus,
pateikėme 14 rekomendacijų. BĮ audito metu visas teiktas rekomendacijas, per nustatytą
Savivaldybės kontrolierės terminą, įgyvendino.
4.2. Šilutės PSPC priedų vertinimas
Gydymo taryba sudaryta, pažeidžiant PSPC Įstatų VI sk. 6.30. str., iš vieno Poliklinikos
padalinio gydytojų, galimai pasitelkiant vadovei palankius darbuotojus.
Nesivadovauta PSPC Įstatų VI sk. 6.35. str., gydymo taryba dirbo neturėdama nustatytos
darbo tvarkos bei darbo procedūrų.
PSPC vadovė įstaigai skirtas lėšas už gerus darbo rezultatus panaudojo vienkartiniams
priedams išmokėti, neužtikrindama lygiateisiškumo, skaidrumo principų nuoseklaus laikymosi, t.y.,
priedus paskirstė tik daliai darbuotojų, nesudarė galimybės darbuotojams gauti viešą informaciją.
Nesivadovauta Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 14.5. str., keičiant darbuotojų
atlyginimus, priedus, derinimo procedūra su Stebėtojų taryba nebuvo atlikta.

24

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 4 d. įstatymas Nr. IX-926 „Dėl Lietuvos Respublikos Darbo kodekso
patvirtinimo“ // V. žinios, 2002, Nr. 71-2569.
25
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PSPC vadovė, skirdama darbuotojams vienkartinius priedus pažeidė Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo 15-1 str. 7 d. ir VšĮ Šilutės PSPC Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką,
vienkartiniai priedai mokami tik finansinių metų pabaigoje.
Kadangi PSPC neparengė darbuotojų darbo rezultatų vertinimo kriterijų bei vienkartinių
priedų už gerus darbo rezultatus skirstymo tvarkos, todėl negalėjome įvertinti vienkartinių priedų
skirstymo ir išmokėjimo pagrįstumo.
Įstaigos vadovė nenusišalino svarstant dėl vienkartinio priedo už gerus darbo rezultatus
skyrimo sau, netinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymą.
Įstaigos vadovė, viršydama kompetenciją, pažeisdama Vietos savivaldos įstatymo 20 str.,
neteisėtai pasiskyrė sau 1,0 tūkst. Eur vienkartinį priedą.
Lėšos, vienkartiniai priedai už gerus 2016 m. I pusmečio darbo rezultatus, panaudotos
neefektyviai, neekonomiškai, nerezultatyviai, pažeidžiant teisės aktus.
Mero potvarkiu29, pagal asmens prašymą, 2016-10-03 L.B. atleista iš Šilutės PSPC
direktoriaus pareigų.
4.3. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiama labdara
Neįdiegtos kontrolės procedūras dėl labdaros ir paramos teikimo Savivaldybės
kontroliuojamose įmonėse.
Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymu, dirbant nuostolingai buvo teikiama labdara
ir parama (UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“).
Nenustatyta tvarka bei kriterijai, paramos gavėjų dokumentų įforminimas ir kt., kuriais
remiantis galėtų būti skiriama parama ar labdara (UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės šilumos
tinklai“).
Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymu, paramos teikimas neviešintas Įmonės
interneto svetainėje (UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, UAB „Šilutės
šilumos tinklai“).
4.4. Ilgalaikio turtas ir apskaita
Dėl melioracijos statiniams rekonstruoti netinkamai panaudotų valstybės lėšų
Valstybės kontrolė nustatė neatitikimus ir 2015-07-31 Valstybinio audito ataskaitoje Nr. S(10-3885)-1547 rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei grąžinti netinkamai panaudotus
130,91 tūkst. 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 130,91 tūkst. Eur.
Pagal suderintą lėšų grąžinimo grafiką iki 2016 m. gruodžio 31 d. Šilutės rajono
savivaldybės administracija turėjo grąžinti 26,182 tūkst. Eur. Sutartinis įsipareigojimas 2016-12-31
nebuvo įvykdytas. Nesilaikant 2016 m. sausio 16 d. Sutartyje30 Nr. 8P-16-006 (2015 12 29 Nr. R5(4.1.5)-932) numatyto grafiko, Savivaldybės administracija Žemės ūkio ministerijai 2017-04-13
grąžino netinkamai panaudotas lėšas (grąžinimo terminas buvo numatytas 2016-12-31).
Savivaldybė, dėl grąžinimo netinkamai panaudotų lėšų, biudžete neplanavo asignavimų: 2016 m.,
2017 m.
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Neužregistruoti 2016-12-31 sutartiniai įsipareigojimai: ilgalaikiai įsipareigojimai –
130,908 tūkst. Eur ir einamųjų metų įsipareigojimų dalis – 26,182 tūkst. Eur Savivaldybės
administracijos apskaitos registruose, finansinių ataskaitų rinkinyje (FAR), konsoliduotame
finansinių ataskaitų rinkinyje (KFAR) – neatvaizduota. Dėl nurodytų priežasčių negalime pasisakyti
už Savivaldybės 2016-12-31 skolinius įsipareigojimus.
Dėl Administracijos ilgalaikio materialiojo turto
Atsirinkome iš viso: 567 ilgalaikio turto pavyzdžius, iš jų: 459 pvz. – keliai ir gatvės.
Nustatyti neatitikimai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2016-12-31 registre:
Sąskaitos 1205301 „Medicinos įranga“ padidinta 6,5 tūkst. Eur, 1205401 „Kitos mašinos ir
įrengimai“ sumažinta 6,5 tūkst. Eur;
1205301 „Medicinos įranga“ padidinta 0,5 tūkst. Eur, 1208101 „Biuro įranga“ sumažinta 0,5 tūkst.
Eur;
1205401 „Kitos mašinos ir įrengimai“ padidinta 2,6 tūkst. Eur, 1208101 „Biuro įranga“ sumažinta
2,6 tūkst. Eur;
1205401 „Kitos mašinos ir įrengimai“ padidinta 8,8 tūkst. Eur, 1209401 „Kitas ilgalaikis turtas“
sumažinta 8,8 tūkst. Eur;
1205401 „Kitos mašinos ir įrengimai“ padidinta 1,6 tūkst. Eur, 12083 „Kita biuro įranga“ sumažinta
1,6 tūkst. Eur;
1205401 „Kitos mašinos ir įrengimai“ padidinta 1,6 tūkst. Eur, 1208101 „Baldai ir biuro įranga“
sumažinta 1,6 tūkst. Eur;
1205401 „Kitos mašinos ir įrengimai“ padidinta 5,8 tūkst. Eur, 1209401 „Kitas ilgalaikis turtas“
sumažinta 5,8 tūkst. Eur;
1206001 „Transporto priemonės“ padidinta 1,1 tūkst. Eur, „Mašinos ir įrengimai“ sumažinta
1,1 tūkst. Eur;
1208101 „Baldai ir biuro įranga“ padidinta 5,3 tūkst. Eur, 1209401 „Kitas ilgalaikis turtas“
sumažinta 5,3 tūkst. Eur;
1208101 „Baldai ir biuro įranga“ padidinta 6,9 tūkst. Eur, 12032 „Kiti statiniai“ sumažinta
6,9 tūkst. Eur;
1208201 „Kompiuterinė įranga“ padidinta 17,9 tūkst. Eur, 1208101 „Baldai ir biuro įranga“
sumažinta 17,9 tūkst. Eur.
Nustatyti neatitikimai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2016-12-31 registre susidarė,
kadangi ilgalaikis turtas buvo neteisingai (netinkamai) priskirtas turto grupėms. Administracijos
Apskaitos politikoje nenustatyti kriterijai, pagal kuriuos ilgalaikis turtas priskiriamas tinkamai
turto grupei.
Dėl „Nebaigta statyba“ apskaitos
Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje 2006-01-01 užregistruoti 5-ojo
kvartalo inžineriniai tinklai (inv. Nr. 77471681), kurių likutinė vertė – 66,9 tūkst. Eur, tačiau
pagrindžiančių faktą dokumentų Savivaldybės administracija neturi (nepateikė). Pažymėtina, kad
5-ojo kvartalo inžinerinių tinklų įrodančių apskaitos dokumentų Kontrolės ir audito tarnybai
nepavyko gauti ir praėjusių laikotarpių auditų metu. Mūsų rekomendacija buvo neįgyvendinta.
Vadovaujantis Finansų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklių 13.1 str.31, subjekto vadovas ar jo pavedimu kitas asmuo atlieka
funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos organizavimu ir dokumentų saugojimu, 13.1.4. str.
numatyta, kad „priima sprendimus dėl dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos
dokumentų, apskaitos registrų atkūrimo.“
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Yra rizika, kad Administracijos atsakingi darbuotojai savo darbo funkcijas atlieka
neišbaigtai, o dokumentų saugumui skiriama nepakankamai dėmesio. Viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 13.1.3. str. numatyta, kad subjekto vadovas ar jo
pavedimu kitas asmuo „nustato apskaitos dokumentų ir registrų, finansinių ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinių saugojimo tvarką.“
Kontrolės ir audito tarnybai Administracijos Ūkio skyrius raštu 32 Nr. R3-(4.1.9.)-3926 pateikė
paaiškinimus dėl registre „Nebaigta statyba“ užregistruotų 5-ojo kvartalo inžinerinių tinklų.
Audito metu išsiaiškinome, kad Administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus
buhalterė (tvarkanti ilgalaikio turto apskaitą) vienašališkai turi įvertinti, apsispręsti ir užregistruoti
apskaitoje atliktų darbų/remontų vertes. Vadovaujantis Finansų ministro įsakymu patvirtintų
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 19 str., subjekto vadovas
gali paskirti atsakingą asmenį (-is) arba sudaryti nuolatinę ar laikiną komisiją, kurie 19.5. str.
„priima sprendimą dėl atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto
pagerinimo ir įformintą sprendimą teikia buhalterinės apskaitos tvarkytojui nedelsiant, o jeigu
nedelsiant to padaryti neįmanoma, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
dienos.“ Mūsų nuomone, turėtų būti sudaryta komisija, kuri išanalizuotų dokumentus ir priimtų
atitinkamus sprendimus: ar didinti vertes, ar apskaityti sąnaudose.
Dėl nuvertėjimų
Centralizuotos buhalterijos darbuotojų paaiškinimais, VSAKIS sistema 2016 m. nebaigtoje
statyboje parodė klaidą dėl statybos objektų verčių. Nebuvo nurodytos 2-jų objektų rinkos vertės.
Nustatėme, kad suvestiniame apskaitos registre „Didžioji knyga“ sąskaitoje 1210113 „Nebaigtos
statybos nuvertėjimas“ per 2016 m. 09 mėn. apskaičiuotas ir užregistruotas 8 109,36 Eur
nuvertėjimas. Administracija nepaaiškino, kokiais kriterijais vadovavosi, apskaičiuojant „Nebaigta
statyba“ nuvertėjimus. Nebaigtos statybos objektams rengiant 2016 m FAR atstatytas ir atgal įkeltas
į „Nebaigta statyba“. Apskaitos darbuotojai paaiškino, kad 2016 m. apskaitoje nenurodytos 2-jų
objektų rinkos vertės bus nustatytos 2017 metais ir tinkamai užregistruota apskaitos registruose.
Laiku nesuteikus „Nebaigta statyba“ 2-iems objektams rinkos verčių, rengiant FAR, 2016-12-31
suvestiniame apskaitos registre „Didžioji knyga“ 2016 metų finansinėse ataskaitose neužregistruota
ir neatvaizduota „Nebaigta statyba“ nuvertėjimai. Neapskaičiavus ir neužregistravus nuvertėjimo,
sumažinta sąskaita 1210113 „Nebaigtos statybos nuvertėjimas“.
Dėl kelių ir kt. statinių po 1 Eur
Ilgalaikio turto 2016-12-31 registro turto grupės 1203201 „Kiti statiniai“ likutinė vertė –
43 433,9 tūkst. Eur. Iš šios grupės atsirinkome 459 ilgalaikio turto vienetus. Ilgalaikio turto po
1 Eur pagal užregistravimo datą buhalterinėje apskaitoje suvestiniai duomenys pateikti 3 priede.
Savivaldybės administracijos Apskaitos politikoje nėra nustatytas ilgalaikio turto
registravimas 1 Eur simboline verte. Be to, teisės aktais numatyta dėl turto vertės nustatymo ar
vertinimo.
Vadovaujantis Finansų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 19 str., subjekto vadovas gali paskirti atsakingą
asmenį (-is) arba sudaryti nuolatinę ar laikiną komisiją, kurie 19.9. str. „nustato turto tikrąją vertę
VSAFAS nurodytais atvejais arba subjekto vadovo pavedimu“.
Vadovaujantis Finansų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo sektoriaus subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 13.5. str. subjekto vadovas ar jo pavedimu kitas
asmuo atlieka funkcijas, susijusias su inventorizacijos atlikimu, 13. 5. 2. str. „priima sprendimą dėl
inventorizacijos metu rasto turto vertės nustatymo ar vertinimo, inventorizacijos metu rastų
32
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trūkumų išieškojimo ir inventorizacijos rezultatų registravimo buhalterinėje apskaitoje per 15
darbo dienų nuo inventorizacijos pabaigos“.
Audito metu nepavyko išsiaiškinti kokiu pagrindu, kokiu dokumentu užregistruoti keliai,
kurių kiekvieno vertė po 1 Eur. Negalėjome suskaičiuoti kiek km sudaro 373 kelių, 81 gatvės ilgiai.
Ilgalaikio turto registre informacija apie turtą: kelius, gatves pateikta iškreiptai. Ilgalaikio
materialiojo turto grupės – 1203201 „Kiti statiniai“ 454 turto vienetai nepagrįstai užregistruoti
buhalterinėje apskaitoje po 1 Eur simboline verte. Kelių, gatvių užregistruotos vertės (po 1 Eur)
sumažino 2016-12-31 visą ilgalaikį Savivaldybės turtą, iškreipė bendrą Savivaldybės turto padėtį,
neparodė tikrojo vaizdo.
Ilgalaikio materialiojo turto grupės 1203201 „Kiti statiniai“ – keliai pateikta informacija
2016 metų finansinėse ataskaitose – nepatikima.
Atsižvelgiant į nustatytus neatitikimus, darytina išvada, kad duomenys apie ilgalaikį turtą,
jo dydį bei vertes metinėse ataskaitose pateikti neišbaigtai ir netinkamai, įskaitant ir Savivaldybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje.
Audito procedūros 2016 metais vykdytos, siekiant įvertinti, ar faktiškai atliekamos
inventorizacijos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, ar jos atliekamos pagal nustatytą tvarką, ar
teisingai įformintos. Inventorizacijose dalyvavome stebėtojų teisėmis.
Audituoti subjektai – (7 BĮ) Šilutės rajono savivaldybės 6 Administracijos padaliniai: Šilutės
seniūnija, Vainuto seniūnija, Rusnės seniūnija, Katyčių seniūnija, Usėnų seniūnija, Žemaičių
Naumiesčio seniūnija, Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla, Pamario pagrindinė mokykla, M.
Jankaus pagrindinė mokykla, Pirmoji gimnazija, Šilutės švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės
priešgaisrinės apsaugos tarnyba: Ž. Naumiesčio ugniagesių komanda (UK), Vainuto UK, Švėkšnos
UK, Saugų UK, Kintų UK. Ilgalaikio turto inventorizacijų metu biudžetinėse įstaigose faktiškai
patikrinta ilgalaikio turto iš viso: 21 428,4 tūkst. Eur.
Nesivadovauta Inventorizacijos taisyklių 12, 20 str., kad „inventorizuojamas visas subjekte
esantis ir (arba) jam priklausantis turtas“, kad „ilgalaikio materialiojo turto vienetui subjektas
suteikia inventoriaus numerį“, 12-asis VSAFAS33 nurodo, kad „viešojo sektoriaus subjektas
ilgalaikio materialiojo turto apskaitą turi tvarkyti pagal turto vienetus“. Inventorizacijų metu
nustatyta, kad ne visi turto vienetai kontrolės tikslais pažymimi jiems suteiktais inventoriniais
numeriais, kurie yra viena iš priemonių užtikrinant turto saugumą. Nepaženklinto ilgalaikio turto
vertė (Saugų UK – 1,8 tūkst. Eur).
Negalėjome identifikuoti 41 ilgalaikio materialiojo turto vienetų Šilutės seniūnijoje, kurių
pradinė kaina 1 199,14 tūkst. Eur, likutinė vertė – 757,89 tūkst. Eur. Nustatyta, kad ilgalaikio
materialiojo turto – 41 vienetas: stadionas, sporto, automobilių stovėjimo aikštelės, kompiuteriniai
tinklai, ir kt. kontrolės tikslais nepaženklinti inventoriniais numeriais.
Ilgalaikis turtas paženklintas neįskaitomai: Švėkšnos UK – 1,7 tūkst. Eur, Saugų UK – 0,46
tūkst. Eur, neteisingai suteikti ilgalaikiam turtui inventoriniai numeriai Kintų UK – 1,5 tūkst. Eur.
Nustatytas atvejis, kai 1 gaisrinis automobilis valst. Nr. ZVK 109, kurio vertė 6,5 tūkst.
Eur faktiškai paženklintas inv. Nr. 0130024, tačiau buhalterinės apskaitos registre „Ilgalaikio turto
nebalansinės sąskaitos“ užregistruotas kitu inv. Nr. 090212284 (Žemaičių Naumiesčio UK) .
Žemaičių Naumiesčio UK faktinės apžiūros metu rasti 2 gaisriniai automobiliai: valst. Nr.
ZVK 109 ir valst. Nr. ZLJ 383. Buhalterinės apskaitos ilgalaikio turto registro duomenimis
atvaizduotas 1 gaisrinis automobilis valst. Nr. ZVK 109. Nustatytas ilgalaikio materialiojo turto
perteklius, į apskaitą neįtrauktas 1 gaisrinis automobilis, valst. Nr. ZLJ 383. Ilgalaikio turto
įsigijimo, gavimo, perdavimo ar kt. dokumentai nepateikti. Gaisrinis automobilis AC-40, valst. Nr.
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ZLJ 383, kurio įsigijimo vertė – 10,5 tūkst. Eur veikloje naudojamas, neturint teisiškai įformintų
dokumentų.
Švėkšnos UK faktinės apžiūros metu rasti 2 gaisriniai automobiliai: GAZ 53, valst. Nr. ZLJ
493 ir ZIL 130, valst. Nr. ZLG 557. Buhalterinės apskaitos ilgalaikio turto registro „Nebalansinės
sąskaitos“ duomenimis atvaizduotas 1 gaisrinis automobilis GAZ 53, valst. Nr. ZLJ 493. Nustatytas
ilgalaikio materialiojo turto registre „Nebalansinės sąskaitos“ perteklius, į apskaitą neįtrauktas 1
gaisrinis automobilis, ZIL 130, valst. Nr. ZLG 557. Gaisrinis automobilis ZIL 130, valst. Nr. ZLG
557, kurio įsigijimo vertė – 13,8 tūkst. Eur veikloje naudojamas, neturint teisiškai įformintų
dokumentų. Nustatytas ilgalaikio turto perteklius – 3,2 tūkst. Eur (Šilutės pirmoji gimnazija),
kompiuteris, kurio inventorinis Nr. 12082011401071, neįtrauktas ilgalaikis turtas į apskaitą
(Žemaičių Naumiesčio seniūnija). Audito metu teiktų rekomendacijų sąrašas pateikiamas 4 priede.
Biudžetinės įstaigos 2016 m. ne visais atvejais užtikrino inventorizacijų tinkamą atlikimą,
kad turtas būtų inventorizuotas ir apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka.
4.5. Biologinio turto naudojimas ir apskaita
Kontrolės ir audito tarnyba atliko auditą dėl biologinio turto apskaitos. Nustatyti neatitikimai,
išvados, rekomendacijos nurodytos Audito ataskaitoje34.
Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje „Biologinis turtas“ neišskirtas kaip atskira
turto grupė, yra kartu viename apskaitos registre – „Ilgalaikis turtas“.
Dėl neteisėtai atliktų apskaitos operacijų, Savivaldybės administracijos apskaitos registras
„Ilgalaikis turtas“ neteisėtai padidintas 17,8 tūkst. Eur, o apskaitos registras „Biologinis turtas“
neteisėtai sumažintas 17,8 tūkst. Eur.
Nesivadovauta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015-10-22 įsakymu
Nr. DĮ-189 „Dėl savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) formos patvirtinimo“,
nepateikti duomenys apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus ar įkurtus naujus želdynus
pasibaigus kalendoriniams metams.
Nesivadovauta Želdynų įstatymo 16 str. 1 p., 1d. d.35, Savivaldybė neužtikrino želdynų ir
želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais susijusių duomenų viešumo.
Nesivadovauta Želdynų įstatymo 18 str. 5 p., – 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 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje skverus, parkus, alėjas ir kt.
5. KULTŪROS CENTRŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS
IR APSKAITA
Vertinome 4 Kultūros centrų: Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro, Salos etnokultūros ir
informacijos centro, Kintų Vydūno kultūros centro, Žemaičių krašto etnokultūros centro pagrindinės
veiklos kitų pajamų registravimo apskaitoje procedūrų teisėtumą.
 Nesivadovauta Sąskaitų planu36, pajamų įplaukos nekaupiamos atskiroje buhalterinės
apskaitos sąskaitoje – 2411142 „Surenkamos spec. lėšos – Swedbank, DNB bankas“ (Senųjų kaimo
tradicijų kultūros centras, Salos etnokultūros ir informacijos centras, Žemaičių krašto etnokultūros centras).

 Pagrindinės veiklos kitų pajamų įplaukos DK nekaupiamos atskiroje buhalterinėje
sąskaitoje – 242 „Grynieji pinigai (kasa)“. Apskaitos registre DK nepateikiama išsami informacija
34

Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-02-07 audito ataskaita Nr. K14-2 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės 2016 metų biologinio turto vertinimo“.
35
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.
36
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A1-1193 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos sąskaitų plano patvirtinimo“.
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apie grynųjų pinigų judėjimą tarp sąskaitų (Kintų Vydūno kultūros centras, Salos etnokultūros ir
informacijos centras).

 Nesivadovauta Tvarkos aprašo 37 p37., surinktos pajamos laiku nepervedamos į
Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus nurodytą sąskaitą (Senųjų kaimo tradicijų
kultūros centras, Salos etnokultūros ir informacijos centras, Žemaičių krašto etnokultūros centras, Kintų
Vydūno kultūros centras).

 Neparengtas Surenkamų pagrindinės veiklos kitų pajamų už suteiktas paslaugas ir turto
nuomą tvarkos aprašas (Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, Salos etnokultūros ir informacijos
centras, Žemaičių krašto etnokultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras).

 Pagrindinės veiklos kitų pajamų įplaukos už turto nuomą neregistruojamos nustatytoje –
7312 „Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą“ sąskaitoje. (Salos etnokultūros ir informacijos centras,
Kintų Vydūno kultūros centras).

 Nesivadovauta Buhalterinės apskaitos įstatymo38 4 str., sudarant sutartis, išrašant pinigų
priėmimo kvitus, sąskaitas – faktūras, nepateikiama informacija apie teikiamų mokamų paslaugų,
nuomos kainą, kiekį, sumą, nenurodoma paslaugos kaina, suma (Senųjų kaimo tradicijų kultūros
centras, Salos etnokultūros ir informacijos centras, Žemaičių krašto etnokultūros centras, Kintų Vydūno
kultūros centras).

 Nesivadovauta Tarybos sprendimų39 1 p., darbuotojai, sudarydami sutartis su užsakovais
už paslaugas, patalpų nuomą, išrašydami sąskaitas-faktūras, pinigų priėmimo kvitus, nesivadovauja
patvirtintomis teikiamų mokamų paslaugų kainomis. (Salos etnokultūros ir informacijos centras,
Žemaičių krašto etnokultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras). Apie nustatytus neatitikimus ir
teiktas rekomendacijas, Kultūros centrai ir Šilutės rajono savivaldybės administracija informuoti
raštais40, pateikta 21 rekomendacija, kuri operatyviai įvykdyta.
Teisės aktų neatitikimų, galinčių turėti įtakos metiniams biudžeto išlaidų vykdymo bei
finansinių ataskaitų rinkiniams, nenustatyta.
6.ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMAS
Vertinome 8 švietimo įstaigų reorganizavimo procedūrų teisėtumą, iš jų: 4 BĮ buvo
reorganizuojamos, prijungiant kaip skyrius prie kitų 4 BĮ: Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla,
Šilutės r. Pašyšių pagrindinė mokykla, Šilutės r. Gardamo pagrindinė mokykla, Šilutės r. Žemaičių
Naumiesčio gimnazija, Šilutės r. Inkaklių mokykla-daugiafunkcis centras, Šilutės r. Švėkšnos
„Saulės“ gimnazija, Šilutės r. Traksėdžių pagrindinė mokykla, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė
mokykla.
 Apskaitos registro DK sąskaitos 120 „Žemės įsigijimo savikaina“ (žemės sklypai),
užregistruota, nesivadovaujant Apskaitos politikos41 90 p., žemės įsigijimo savikainos bei žemės
vertės sumažėjimo/padidėjimo duomenų Traksėdžių pagrindinė mokykla nenurašė.
37

Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T1-606 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
38
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. IX-574 //V. ž., 2001, Nr. 99-3515.
39
Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T1-2294 „Dėl Salos etnokultūros ir
informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“, Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimas Nr. T1-2291 „Dėl Kintų Vydūno kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“, Šilutės rajono
savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T1-2292 „Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro teikiamų
paslaugų kainų nustatymo“, Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T1-2293 „Dėl
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.
40
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui 2016-12-29 raštas Nr. K10-(1.2.)-111, Salos etnokultūros ir informacijos
centrui 2017-01-10 raštas Nr. K10-(1.2.)-5, Žemaičių krašto etnokultūros centrui 2017-01-12 raštas Nr. K10-(1.2.)-6,
Kintų Vydūno kultūros centrui 2017-01-27 raštas Nr. K10-(1.2.)-7.
41
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A1-1306 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“.
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Nesivadovauta Tarybos sprendimo42 29 p., reorganizuojama įstaiga – Traksėdžių pagrindinė
mokykla nustatyta tvarka nenurašė ir nesunaikino įstaigos antspaudų.
 Nesivadovauta Tarybos sprendimu43, nustatytais terminais neatsiskaitė su paslaugų
tiekėjais. (Gardamo pagrindinė mokykla, Traksėdžių pagrindinė mokykla, Pašyšių pagrindinė mokykla,


Inkaklių mokykla-daugiafunkcis centras).

 Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui, atsargoms, kitoms išlaidoms įsigyti perduotos
nesivadovaujant 20-ojo VSAFAS44 21, 23 str., nesumažintos gauto finansavimo sumos ilgalaikiam
turtui, atsargoms, kitoms išlaidoms įsigyti skirtos finansavimo sumos ( Gardamo pagrindinė mokykla,
Traksėdžių pagrindinė mokykla, Pašyšių pagrindinė mokykla, Inkaklių mokykla-daugiafunkcis centras).

Apie nustatytus neatitikimus ir teiktas rekomendacijas, įstaigos informuotos raštais45, pateikta 16
rekomendacijų, kurios operatyviai įvykdytos.
Teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti įtakos metiniams biudžeto išlaidų
vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkiniams, nenustatyta.
7. SAVIVALDYBĖS PASKOLOS, SUTEIKTOS GARANTIJOS
Paskolos, teiktos išvados, skolos limitas.
Savivaldybės administracijos iš kredito įstaigų paimtų paskolų didžiausią dalį sudaro
paskolos skirtos skoloms dengti už atliktus darbus, paslaugas, iš Finansų ministerijos (refinansuotos
Šiaulių banko) – investiciniams projektams finansuoti.
2016 m. negrąžintos paskolos
Savivaldybės 2016-01-01 negrąžintų paskolų likutis ilgalaikių 9 263,1 tūkst. Eur46.
Trumpalaikė 133,2 tūkst. Eur paskola gauta iš Finansų ministerijos 2011 metais biudžetinių įstaigų
darbo užmokesčiui išmokėti dėl įšaldytų lėšų banke „Snoras“ iki 2016-01-01 nebuvo grąžinta.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu47 negrąžinta trumpalaikė 133,2 tūkst. Eur paskola į
valstybės biudžetą, 2016 metais pripažinta ir apskaityta, kaip ilgalaikė paskola, kurios grąžinimas
numatytas iki 2020-12-31. Prisiimtas skolinis įsipareigojimas padidina Savivaldybės biudžeto lėšų
poreikį vieno procento metinių palūkanų mokėjimu.
Savivaldybės 2016-12-31 negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis – 8 816,0 tūkst. Eur.
 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai – 8 816,0 tūkst. Eur;
 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų – 334,9 tūkst. Eur;
 negrąžintų paskolų, kurių likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų – 7 205,3 tūkst. Eur.
Per 2016 metus negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis sumažėjo 447,1 tūkst. Eur.
Trumpalaikių paskolų 2016 m. Savivaldybė neturėjo. Savivaldybės negrąžintos ilgalaikės paskolos
2016-12-31 pateikiamos 5 priede.
2016 m. gautos paskolos
Savivaldybės 2016-12-31 prisiimti vidaus skoliniai įsipareigojimai – 3 028,50 tūkst. Eur:
42

Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T1-327 „Dėl Šilutės r. Traksėdžių
pagrindinės mokyklos reorganizavimo“.
43
Ten pat.
44
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. įsakymas 1K-205 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2012, Nr. 61-3093.
45
Šilutės rajono savivaldybės administracija ir Žemaičių Naumiesčio gimnazija 2016-11-08 raštu Nr. K10-(1.2.)-79,
Šilutės rajono savivaldybės administracija ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazija 2016-11-08 raštu Nr. K10-(1.2.)-80, Šilutės
rajono savivaldybės administracija ir Juknaičių pagrindinė mokykla raštu 2016-11-10 Nr. K10-(1.2.)-83, Šilutės rajono
savivaldybės administracija ir Pašyšių pagrindinė mokykla 2016-11-15 raštu Nr. K10-(1.2.)-87.
46
Skolinių įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 2017-01-20 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.).
47
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas (11 str. 3 d.)//(TAR., 2015-12-10, Nr. XII-2161).
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 2 579,00 tūkst. Eur paskola48 – kreditui grąžinti pagal 2016-06-03 sudarytą sutartį su kredito
įstaiga. Tikslinės paskirties paskola skirta grąžinti kreditą Finansų ministerijai pagal 2010-2014
metais pasirašytas 11-os paskolų sutartis, investicinių projektų finansavimui. Savivaldybė iš
Finansų ministerijos 2016-01-01 buvo gavusi 2 6554,4 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, mokant
Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,02 arba 0,1 procentinio punkto,
atitinkamai pagal kiekvieną sutartį. Palūkanos už valstybės perskolintas paskolas buvo mokamos
fiksuotos, numatytos kiekvienoje sutartyje nuo 3,26 proc. iki 4,113 proc. Paskolų grąžinimo pradžia
atitinkamai pagal sutartis 2016-03-15, 2016-09-01, 2016-12-01, pabaiga – 2034-2035 m.
Savivaldybės Finansų ministerijai negrąžintas paskolų likutis – 2 579,00 tūkst. Eur – perskolintas
palankesnėmis sąlygomis, numatant trumpesnį terminą ir kintamas palūkanas.
 449,50 tūkst. Eur paskola49 – investiciniams projektams finansuoti. Iš jų:
 201,65 tūkst. Eur iš 292,00 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos50 gautos 2016 m. (Savivaldybės
tarybos 2016-08-18 sprendimas Nr. T1-431). Paskolos likutis 90,36 tūkst. Eur – 2017 m.
 181,87 tūkst. Eur likutis iš 752,2 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos51 gautos 2015 m.
(Savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimas Nr. T1-2559). Paskolos likutis – 0 Eur.
 65,98 tūkst. Eur likutis iš 328,9 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos52 gautos 2014 m.
(Savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimas Nr. T1-2157). Paskolos likutis – 0 Eur.
Savivaldybės 2016 m. gautų paskolų panaudojimas pateikiamas 6 priede.
2016 m. įvykdyti skoliniai įsipareigojimai
Savivaldybės įvykdyti 2016-12-31 skoliniai įsipareigojimai – 3 475,60 tūkst. Eur:
 valstybės perskolinamos paskolos – 2 655,40 tūkst. Eur, iš jų: 2 579,00 tūkst. Eur
ilgalaikė paskola, 76,4 tūkst. Eur SB lėšos. Grąžintos lėšos Finansų ministerijai pagal 11 paskolų
sutarčių.
 vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu – 820,20 tūkst. Eur. Kreditas grąžintas pagal
6 kredito sutartis: AB Šiaulių bankui pagal 5 sutartis53 – 782,72 tūkst. Eur ir AB Ūkio bankui –
37,48 tūkst. Eur54;
Savivaldybės 2016 m. patikslintame biudžete asignavimai paskolų ir palūkanų grąžinimui
buvo suplanuoti iš dalies: paskoloms – 957,10 tūkst. Eur, palūkanoms – 402,30 tūkst. Eur55.
Palūkanos kredito įstaigoms mokamos, pagal patvirtintus mokėjimo grafikus prie sudarytų sutarčių.
Palūkanų mokėjimas planuojamas ir registruojamas ekonominės klasifikacijos straipsnyje
2.3.1.2.1.3 „Savivaldybių sumokėtos palūkanos“ – 366,1 tūkst. Eur, atvaizduotos Savivaldybės
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 2). Ataskaitoje
patikslinta sąmata palūkanoms sumokėti – 402,3 tūkst. Eur, kasinės išlaidos – 366,1 tūkst. Eur, t. y.
36,2 tūkst. Eur mažesnės, negu patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata.
2016 metais sumokėtos palūkanos iš viso: 366,1 tūkst. Eur56 (už paskolas Savivaldybės
vardu kredito įstaigoms – 217,50 tūkst. Eur, perskolintas paskolas valstybės vardu Finansų
ministerijai– 148,60 tūkst. Eur).

48

Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2016- 06-03 sutartis Nr. Ks-2016-017-07.
Administracijos Skolinių įsipareigojimų 2016-12-31 ataskaita (Forma Nr. 3-sav.).
50
Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2016-06-03 sutartis Nr. KS-2016-028-07.
51
Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2015-08-11 sutartis Nr. KS-2015-026-07.
52
Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2014-10-21 sutartis Nr. KS-2014-021-07.
53
Šilutės rajono savivaldybės ir Šiaulių banko 2012-09-28 sutartis Nr. KS-2012-014-07, 2013-06-28 sutartis Nr. KS2013-016-07, 2013-06-28 sutartis Nr. KS-2013-015-07, 2014-10-21 sutartis Nr. KS-2014-021-07, 2015-08-11 sutartis
Nr. KS-2015-026-07.
54
Šilutės rajono savivaldybės ir AB Ūkio banko 2011-04-14 sutartis Nr. KR12-027/11.
55
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimas Nr. T1-373 „Dėl Savivaldybės tarybos 2016-02-18
sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
56
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita, Forma Nr. 2-sav.
49
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Skolos, skolinimosi ir garantijų limitai. Lietuvos Respublikos Seimas, kasmet
tvirtindamas valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, nustato skolos,
skolinimosi ir garantijų limitus57. Šilutės rajono savivaldybės 2016 metams skolos rodiklio
skaičiavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytas prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų
ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui suma, t. y.
17 019,00 tūkst. Eur atvaizduota 6 lentelėje.
Metinio grynojo skolinimosi rodiklio pagrindas – Savivaldybės biudžeto pajamos
37 229,20 tūkst. Eur (patikslintos) 58.
Dydis, nuo kurio skaičiuojamas Šilutės rajono savivaldybės 2016 m. skolos limitas
6 lentelė
Suma, tūkst. Eur

Rodiklis
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija
Savivaldybės biudžetui
Šilutės rajono savivaldybės prognozuojamos pajamos
Iš viso

626,0
16 393,0
17 019,0

Šilutės rajono savivaldybės 2016 metais skola negali viršyti 11 913,30 tūkst. Eur, metinio
grynojo skolinimosi suma – 558,44 tūkst. Eur, garantijų limitas – 1 701,9 tūkst. Eur. Atsižvelgus į
įstatymu nustatytus limitus ir skolos bei skolinimosi rodiklių skaičiavimui taikytinus atitinkamų
pajamų dydžius, apskaičiuota maksimali skolinimosi rodiklių riba bei skola 2016-12-31 pateikiama
7 lentelėje.
Savivaldybės 2016 metais skolinimosi limitai ir skola 2016-12-31
Leidžiama maksimali riba
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Skola 2016-12-31

Rodiklis
Savivaldybės skola
Metinis grynasis skolinimasis
Savivaldybės garantijų limitas

tūkst. Eur
11 913,30
558,44
1 701,9

proc.
70
1,5
10

tūkst. Eur
8 682,8
-447,1
696,8

proc.
51,0
-1,2
4,1

7 lentelė
Iš jos projektams ES
ir kt. t. paramos
tūkst. Eur
proc.
4597,2
27,0
-

Savivaldybės skola 2016-12-31 buvo 8 682,80 tūkst. Eur arba 51,0%. ir neviršijo
apskaičiuoto skolos limito – 11 913,30 tūkst. Eur (70%). Metinis grynasis skolinimosi limitas buvo
-447,1 ir neviršijo apskaičiuoto 558,44 tūkst. Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės skola
sudarė daugiau kaip 40 proc. įstatyme nurodytų 2016 m. prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos,
todėl 2016 metais skolinosi tik projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti59.
Savivaldybė laikėsi įstatyme60 įtvirtintos nuostatos, kad 2017 m. sausio 1 d. esantis
įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) nebūtų didesnis už 2016 m.
sausio 1d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Mokėtinos sumos:
- 2016-01-01 sudarė 1 680,1 tūkst. Eur, iš jų pradelsti įsiskolinimai daugiau kaip 45 dienos
804,50 tūkst. Eur;
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Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas//TAR, 2015-12-31.
58
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita, Forma Nr. 1-sav.
59
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 11 str. 2 d.
60
Ten pat, 11 str. 5 d.
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- 2016-12-31 sudarė 1 420,4 tūkst. Eur, iš jų pradelsti įsiskolinimai daugiau kaip 45 dienos
415,60 tūkst. Eur.
Pradelsti įsiskolinimai (už suteiktas paslaugas, atlikus darbus ir įsigytas prekes), kai
įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, per 2016 m. sumažėjo 388,90 tūkst. Eur.
Suteiktos garantijos
Savivaldybės 2016-12-31 prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo
dokumentus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 696,8 tūkst. Eur61 (apskaičiuotas
garantijų limitas 1 701,9 tūkst. Eur arba 4,1%) yra teisingai atvaizduotos Formoje Nr. 3-sav.,
„Nebalansiniai įsipareigojimai“ ir nurodytos Aiškinamajame rašte62. Savivaldybė 2016 m. garantijų
nesuteikė, suteiktos – 2010 metais63. 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 projektai64 – užbaigti 2013 m. ir priduoti eksploatacijai65
(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 292,00 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijų
projektams finansuoti. Audito 2016 m. rugpjūčio 17 d. išvada Nr. K14-1066; Savivaldybės tarybos
2016-08-18 sprendimas Nr. T1-431. Sutartis su kredito įstaiga67 sudaryta, įvertinus vykdytos
apklausos rezultatus ir komisijos pasirinktą laimėtoją68.
 dėl Šilutės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 2 579,00 tūkst. Eur paskolą kreditui
grąžinti (ankstesnėms skoloms Finansų ministerijai grąžinti69). Audito 2016 m. gegužės 3 d. išvada
Nr. K14-470; Savivaldybės tarybos 2016-05-05 sprendimas Nr. T1-317. Sutartis su kredito įstaiga71
sudaryta, atsižvelgus į 2016-06-03 atliktą apklausą ir priimtą sprendimą72.
Savivaldybė skolindamasi, projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti bei skoloms grąžinti, neviršijo Lietuvos Respublikos 2016 metų
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Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2016-12-31 suvestinė (Forma Nr. 3-sav.)
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2016 metus Aiškinamojo rašto 18 priedas.
63
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“.
64
Finansų ministerijos ir UAB „Šilutės vandenys“ paskolos 2010-12-29 sutartis Nr. 688; 2011-03-29 sutartis Nr. 702.
65
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.
66
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-08-17 audito išvada Nr. K14-10 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
galimybės imti ilgalaikę 292,00 tūkst. Eur paskolą vertinimo“.
67
Savivaldybės su AB Šiaulių banku 2016-10-21 kredito sutartis Nr. KS-2016-028-07.
68
Administracijos direktoriaus 2016-10-4 įsakymas Nr. AI-1301„Dėl komisijos ilgalaikei paskolai gauti sudarymo“.
69
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Savivaldybės pasirašytos paskolų sutartys investicijų projektams: 201009 Nr. 655; 2010-10 Nr. 671; 2010-07-14 Nr. 644; 2010-04 Nr. 612; 2011-12-06, Nr. 754; 2011-07-13 Nr. 724; 201206-13 Nr. 771; 2012-08-23 Nr. 791; 2013-09-10 Nr. 817; 2014-01-15 Nr. 1S-6; 2014-03-31 Nr. 1S-31.
70
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-05-03 audito išvada Nr. K14-4 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
galimybės imti ilgalaikę paskolą vertinimo“.
71
Savivaldybės su AB Šiaulių banku 2016-06-03 kredito sutartis Nr. KS-2016-017-07.
72
Administracijos direktoriaus 2016-05-09 įsakymas Nr. AI-610„Dėl komisijos ilgalaikei paskolai gauti sudarymo“,
Komisijos posėdžio 2016-05-17 protokolas Nr. 2016, Administracijos direktoriaus 2016-05-18 raštas Nr. R3—(4.1.22_3592 „Dėl sprendimo nesudaryti sutarties“, Komisijos posėdžio 2016-05-77 protokolas Nr. 2016, Administracijos
direktoriaus 2016-05-31 pranešimas bankui apie sprendimą sudaryti sutartį.
62
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valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų
savivaldybės skolos ir metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitų.
8. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMAS
Atlikome 10 VSS: Savivaldybės administracijos, Iždo, Šilutės Pamario pagrindinės
mokyklos, Šilutės Žibų pradinės mokyklos, Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos,
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus, Šilutės švietimo pagalbos tarnybos, Vainuto ambulatorijos,
Juknaičių ambulatorijos, Švėkšnos pirminio sveikatos priežiūros centro 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
Administracijos direktorius atsakingas už Savivaldybės iždo apskaitos organizavimą, už
finansinių ataskaitų rinkinių pildymą atsakinga už Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių
bei eliminavimo duomenų pateikimą VSAKIS paskirta Biudžeto ir finansų skyriaus vyr.
specialistė73.
Iždo apskaitai tvarkyti įdiegtas kompiuterinės programos įrangos paketas „Biudžetas,
biudžeto valdymas“, nuo 2017-01-01 pradėta dirbti su „NEVDA“ įdiegtais moduliais, kurie
sukonfigūruoti taip, kad būtų galima tvarkyti apskaitą remiantis teisės aktų, Apskaitos politikos
reikalavimais. Visos ūkinės operacijos yra registruojamos apskaitos registruose – sistemoje.
Iždo Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas
 VRA „Finansavimo pajamos“ duomenys padidinti 88,7 tūkst. Eur;
 VRA „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ duomenys sumažinti 34,6 tūkst. Eur;
 VRA „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos“ duomenys sumažinti 34,6 tūkst. Eur;
 VRA „Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės įtaką“ duomenys padidinti 88,7 tūkst.
Eur.
Iždo Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) duomenų vertinimas
 GTPA „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti 88,7 tūkst.
Eur.
Iždo Aiškinamojo rašto (AR) vertinimas
GTPA pastabos nenumeruotos. Nedetalizuotos GTPA nurodytos sumos. Nenurodytas apskaitoje
naudojamas reikšmingos klaidos dydis, nenustatytas esminės klaidos kriterijus.
Administracijos Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas
 „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ str. III.1. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ duomenys
padidinti 11,5 tūkst. Eur;
 „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ str. III.2. „Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų
suma“ duomenys padidinti 11,3 tūkst. Eur;
 „Kitos veiklos rezultatas“ str. I. „Kitos veiklos pajamos“ duomenys sumažinti
49,7 tūkst. Eur;
 „Kitos veiklos rezultatas“ str. II. „Pervestinos į biudžetą kitos veiklos rezultatas“ duomenys
sumažinti 39,2 tūkst. Eur.
Administracijos Aiškinamojo rašto (AR) vertinimas
GTPA, PSA ataskaitose pastabos nesunumeruotos. Nedetalizuotos GTPA, PSA nurodytos sumos.
AR 25-ojoVSAFAS 1 pr. pateikti praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys.
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-87 „Dėl atsakingų
asmenų paskyrimo už 2016m . finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą ir tvirtinimą viešojo sektoriaus apskaitos ir
ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje“.
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8.2. Biudžetinių įstaigų (toliau – BĮ) metinių finansinių ataskaitų rinkinių
vertinimo rezultatai
BĮ Finansinės būklės ataskaitos (FBA) duomenų vertinimas
„Ilgalaikis turtas“ str. I. 3. „Kitas nematerialusis turtas“ duomenys padidinti 0,2 tūkst. Eur (Švėkšnos
pirminis sveikatos priežiūros centras);
„Ilgalaikis turtas“ str. I. 2. „Programinė įranga ir jos licencijos“ duomenys sumažinti 0,2 tūkst. Eur
(Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras);
„Finansavimo sumos“ str. I. „Iš valstybės biudžeto“ duomenys padidinti 1,8 tūkst. Eur (Švėkšnos
pirminis sveikatos priežiūros centras);
„Finansavimo sumos“ str. II. „Iš savivaldybės biudžeto“ duomenys padidinti 64,7 tūkst. Eur (Šilutės
Hugo Šojaus muziejus);
„Finansavimo sumos“ str. IV. „Iš kitų šaltinių“ duomenys padidinti 0,8 tūkst. Eur (Švėkšnos
pirminis sveikatos priežiūros centras, Šilutės Hugo Šojaus muziejus);
„Grynasis turtas“ str. IV. 1. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ duomenys padidinti 6,0 tūkst.
Eur (Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Juknaičių
ambulatorija);
„Grynasis turtas“ str. IV. 2. „Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ duomenys sumažinti
1,5 tūkst. Eur (Šilutės Žibų pradinė mokykla, Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras,
Juknaičių ambulatorija).
Nesivadovauta Finansų ministro įsakymu74 atnaujintu Privalomuoju bendruoju sąskaitų
planu, sukauptos Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos neregistruojamos 6952103 „Sukauptos
Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos“ sąskaitoje. Apskaitos 2016-12-31 registro DK sąskaitos
6952102 „Sukaupti atostogų kaupiniai“ duomenys neleistinai padidinti 6,1 tūkst. Eur (Vainuto
ambulatorija, Juknaičių ambulatorija, Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras);
Apskaitos 2016-12-31 registre DK apskaitos įvykiai ir operacijos atvaizduoti
nesivadovaujant Apskaitos politikos75 Pajamų apskaitos tvarkos aprašo 32 p.1 pr., Sąnaudų
apskaitos tvarkos aprašo 23 p. 1 pr., „pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas
praėjusių metų operacijas visos pajamų, sąnaudų grupės sąskaitos turi būti uždarytos. Visos per
ataskaitinius metus užregistruotos pajamų, sąnaudų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną turi
būti perkeltos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“ (Šilutės rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba);
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos apskaitos registro DK 2016-12-31 sąskaitų likučių
perkėlimo į FBA duomenų neatitikimai pateikti 7 priedo 1 lentelėje.
BĮ Veiklos rezultatų ataskaitos (VRA) duomenų vertinimas
- „Finansavimo pajamos“ str. I. 1. „Iš valstybės biudžeto“ duomenys padidinti 51,3 tūkst. Eur
(Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba);
- „Finansavimo pajamos“ str. I. 3. „Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“
duomenys padidinti 2,7 tūkst. Eur (Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras);
- „Finansavimo pajamos“ str. I. 4. „Iš kitų finansavimo šaltinių“ duomenys padidinti 5,6 tūkst. Eur
(Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. I. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“ duomenys
padidinti 46,5 tūkst. Eur (Juknaičių ambulatorija, Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė
tarnyba);
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1K-190 „Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
75
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-677 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos
politikos pakeitimo“.
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- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. II. „Nusidėvėjimas ir amortizacija“ duomenys padidinti
24,6 tūkst. Eur (Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Švėkšnos pirminis sveikatos
priežiūros centras, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. III. „Komunalinių paslaugų ir ryšių“ duomenys sumažinti
21,5 tūkst. Eur (Šilutės Pamario pagrindinė mokykla);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. V. „Transporto“ duomenys padidinti 2,8 tūkst. Eur (Šilutės
rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. VII. „Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos“
duomenys sumažinti 3,2 tūkst. Eur (Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Švėkšnos pirminis
sveikatos priežiūros centras);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. IX. „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ duomenys
padidinti 5,6 tūkst. Eur (Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Švėkšnos pirminis
sveikatos priežiūros centras);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. X. „Socialinės išmokos“ duomenys padidinti 27,4 tūkst. Eur
(Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Juknaičių ambulatorija);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. XIII. „Kitų paslaugų“ duomenys sumažinti 19,7 tūkst. Eur
(Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla);
- „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ str. XIV. „Kitos“ duomenys padidinti 22,5 tūkst. Eur (Švėkšnos
pirminis sveikatos priežiūros centras, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Juknaičių
ambulatorija);
- „Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ duomenys sumažinti 0,3 tūkst. Eur (Juknaičių
ambulatorija);
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos apskaitos registro DK 2016-12-31 sąskaitų likučių
perkėlimo į VRA duomenų neatitikimai pateikti 7 priedo 2 lentelėje.
BĮ Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) duomenų vertinimas
- „Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.“ duomenys sumažinta 6,3 tūkst. Eur (Šilutės Žibų pradinė
mokykla, Juknaičių ambulatorija, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės Hugo Šojaus
muziejus).
BĮ Aiškinamojo rašto (AR) vertinimas
VSS, sudarydamas AR, turi pateikti visas pastabas, kurios yra privalomos pagal 6-ojo
VSAFAS reikalavimus.
- GTPA pastabos nenumeruotos. Nedetalizuotos GTPA nurodytos sumos (Švėkšnos pirminis
sveikatos priežiūros centras).
- GTPA, PSA ataskaitose pastabos nesunumeruotos. Nedetalizuotos GTPA, PSA nurodytos sumos.
AR 25-ojoVSAFAS 1 pr. pateikti praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys (Juknaičių
ambulatorija, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės Hugo Šojaus muziejus);
- FBA, GTPA, PAS pastabos nenumeruotos. Aiškinamajame rašte nedetalizuotos FBA, GTPA,
PSA nurodytos sumos (Vainuto ambulatorija).
- Nesivadovauta patvirtinta Apskaitos politika76, patvirtintu sąskaitų planu77. (Šilutės rajono
savivaldybės priešgaisrinė tarnyba).
- Nenurodytas apskaitoje naudojamas reikšmingos klaidos dydis, nenustatytas esminės klaidos
kriterijus (Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras, Juknaičių ambulatorija, Šilutės Pamario
pagrindinė mokykla, Vainuto ambulatorija).
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-677 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos ir centralizuotai aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos
pakeitimo“.
77
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A1-1193 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos sąskaitų plano patvirtinimo“.
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Kontrolės ir audito tarnybos nustatytos klaidos reikšmingumas viršija nustatytos
reikšmingos klaidos dydį (Švėkšnos pirminis sveikatos priežiūros centras, Vainuto ambulatorija,
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla).
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.
9. SAVIVALDYBĖS 2016 M. KONSOLIDUOTŲJŲ
RINKINIO IR AIŠKINAMOJO RAŠTO VERTINIMAS

FINANSINIŲ

ATASKAITŲ

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, vadovaudamasis
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str.78 bei Savivaldybės tarybos Reglamento 238 str.79
nustatytais reikalavimais, Kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės KFAR pateikė nustatytais
terminais – 2017-05-3080 (nustatyta iki 2017-05-31).
Pagal Finansų ministro patvirtintą 2016 metų konsolidavimo schemą 81 Šilutės rajono
savivaldybės subjektų grupę sudaro:
 48 biudžetinių įstaigų;
 5 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
priskirtų prie VSS (sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų);
 Šilutės rajono savivaldybės iždo;
 Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo.
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“, Viešoji įstaiga
„Pasienio žuvys“);
 2 savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus
subjektų (VšĮ „Šilutės sportas“, VšĮ „Šilutės turizmo informacijos centras“).
Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos 2016 m. savivaldybės kontroliuojamų VSS finansinės
ataskaitos.
Administracijos direktorius įsakymu82 paskyrė atsakingus asmenis už Administracijos,
Iždo, Privatizavimo fondo, VSS finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, stebėseną ir tvirtinimą
VSAKIS sistemoje. Pildant KFAR vadovaujamasi Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų
rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu83 .
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Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 // V. žinios,
2007, Nr. 77-3046, 32 straipsnis.
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Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo“.
80
Savivaldybės administracijos 2017-05-30 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-3899 „Dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio pateikimo“.
81
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1K-36 „Dėl 2016 metų Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ TAR (2017, Nr. 1700).
82
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-187 ,,Dėl atsakingų asmenų
paskyrimo už 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą ir tvirtinimą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinėje sistemoje“.
83
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A1-288 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“
Kontrolės ir audito tarnyba

30
Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto
ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

Pagal Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 11 str.,
„subjektų grupės (III konsolidavimo lygio ir žemesnio pagal konsolidavimo schemą) apskaitos
politika turi būti suderinta su kontroliuojančiuoju subjektu ir turi sutapti tiek, kad tų pačių ūkinių
operacijų ir ūkinių įvykių registravimas duotų tą patį rezultatą. Subjektų grupės sąskaitų planas taip
pat turi būti suderintas su kontroliuojančiu subjektu.“
Nesivadovaudami Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo
taisyklių 11 str., Šilutės rajono savivaldybės III konsolidavimo lygio ir žemesnio pagal
konsolidavimo schemą VSS nesuderino apskaitos politikų bei sąskaitų planų su kontroliuojančiuoju
subjektu.
Rengiant KFAR konsoliduojamos Savivaldybės kontroliuojamų VSS finansinės ataskaitas,
visi VSS pateikė 2016 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 str.84 reikalavimais, nustatyta reikšminga suma, kuri viršija 0, 1% Savivaldybės konsoliduotojo
turto, t.y., 121,9 tūkst. Eur. Turtas pagal konsoliduotos FBA duomenis – 121 878,90 tūkst. Eur.
Audituotos šios konsolidavimo ataskaitos, formos:
Ataskaita K-KKK-A-KK
Šilutės rajono savivaldybės grupės konsoliduotųjų ataskaitų stulpelyje „Kontrolė-skirtumas“
nurodyti „0“. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje informacija pateikta
korektiškai. Koregavimo žurnalo įrašų duomenimis – iš viso atlikta 46 koreguojantys įrašai, iš jų 11
stornavimo ir 35 registruoti duomenų koregavimo įrašai. Pagal Konsolidavimo metodikos 59 p.,
kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo
įrašo pažyma). Visiems 46 koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos.
Ataskaitos K-KSP K-KK-M ir K-KBA-B-KK-M
Atlikta tarpusavio sandorių eliminavimo peržiūra, peržiūrėtos tarpinių sąskaitų tikrinimo
ataskaitos, tarpinės finansinės eilutės, kurios naudojamos eliminavime. Ataskaitos eliminavime
nurodyta eilučių suma lygi „0“. Tarpinėse sąskaitose nėra likę užregistruotų reikšmingų sumų.
Ataskaita K-TSP-B-KK
Nesuderintos sumos bus pakoreguotos po Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
konsolidavimo, ištaisytos ir koreguotos Nacionalinio konsoliduoto ataskaitų rinkinio konsolidavimo
proceso metu. 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
Visiems 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 100,00 Eur. VSAKIS gali būti nustatomas skirtingas derinamos
informacijos reikšmingumo lygis, neviršijantis 100,00 Eur, kiekvienai tarpusavio operacijų
derinimo grupei atskirai. Nesutapimai iki konsolidavimo proceso pabaigos ištaisyti.
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2007, Nr. 68-2654.
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VSS, kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio atitinkamus
KFAR, VSS tarpusavio operacijoms suderinti pateikia informaciją apie operacijas atskirai su
kiekvienu VSS nurodytas tarpusavio operacijų derinimo grupes. VSS, kurių FAR duomenys buvo
įtraukti į atitinkamus KFAR, kitą ataskaitinį laikotarpį turi suderinti informaciją apie pradinius
likučius tik su tais VSS, kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atitinkamus KFAR. Suderinta tarpusavio operacijų informacija yra teikiama VSAKIS atskirose
duomenų įvedimo formose ir detalizuojama.
Konsoliduotos FBA eil. B. „Biologinis turtas“
Per 2016 metus užpajamuota biologinio turto už 18,11 tūkst. Eur. 2016-12-31 biologinio
turto likutis – 18,49 tūkst. Eur. Savivaldybės konsoliduotojo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 18,43 tūkst. Eur. Palyginus VSS biologinio
turto duomenis su Aiškinamajame rašte, nurodytos sumos sutampa. Didžiausią biologinio turto dalį
visumoje sudaro 17,92 tūkst. Eur. (Savivaldybės administracija) arba 96,92%, 0,3 tūkst. Eur arba
1,6% (Saugų vaikų globos namai), 0,1 tūkst. Eur (Žibų pradinė mokykla) arba 0,58%
Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“ str. III. 5. „Sukauptos gautinos sumos“
Savivaldybės per vienerius metus gautinos sumos sudarė – 6 735,70 tūkst. Eur . Didžiausią
dalį per vienerius metus gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos (5 151,63 tūkst. Eur) ir
gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (1 108,45 tūkst. Eur). Per
vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 595,29 tūkst.
Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo suteiktų paskolų. Konsoliduotoje FBA teisingai
nurodytos sukauptos gautinos sumos. Aiškinamajame rašte neatitikimų nenustatyta.
Konsoliduotos FBA eil. D. „Finansavimo sumos“
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 41
583,24 tūkst. 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 15 648,26 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – 6
427,62 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 63 659,11 tūkst. Eur finansavimo pajamų
sąnaudoms iš finansavimo sumų kompensuoti. Savivaldybės finansavimo sumų likutis per
ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 577,62 tūkst. Eur.
Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“, str. V. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 791,09 tūkst. Eur.
Didžiąją dalį pinigų ir pinigų ekvivalentų likučio sudarė: 728,7 tūkst. Eur arba 40,69%
Savivaldybės iždo, 299,48 tūkst. Eur arba 16,72%.VšĮ Šilutės ligoninė, 292,73 tūkst. Eur, arba
16,34% VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras, 101,26 tūkst. Eur, arba 5,65 VšĮ Švėkšnos
pirminės sveikatos priežiūros centras ir 56,0 tūkst. Eur arba 3,13% Savivaldybės administracija.
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą) sudarė 345,36 tūkst. Eur. Pinigai iš
Savivaldybės biudžeto sudarė 744,42 tūkst. Eur. Pinigai iš kitų šaltinių sudarė 701,29 tūkst. Eur.
Konsoliduotos FBA eil. F. „Grynasis turtas“, str. II „Nuosavybės metodo įtaka“ ir str. III.1
„Einamųjų metų perviršis ar deficitas“
Savivaldybės grynasis turtas 2016 m. pabaigai sudarė 42 608,61 tūkst. Eur arba 34,9 proc.
Savivaldybės turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų Savivaldybei padengus visus
Savivaldybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas. Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudarė 1 055,19 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į Savivaldybės
grynąjį turtą įtraukta nuosavybės metodo įtaka sudarė 6 216,33 tūkst. Eur. Nuosavybės metodo
įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatas parodo Savivaldybės kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų ne
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VSS ataskaitinio laikotarpio rezultatą, tenkantį Savivaldybei. Nuosavybės metodo įtaka ataskaitinio
laikotarpio grynajam perviršiui/deficitui sudarė 5 951,71 tūkst. Eur. Dalininkų kapitalas teisės aktų
nustatyta tvarka yra lygus steigėjų įnašų vertei. Sveikatos priežiūros VSS dalininko kapitalas
nepakito ir (steigėjo įnašas) sudarė 699,82 tūkst. Eur.
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pinigų srautai – 5 352,95 tūkst. Eur;
50,2% visų įplaukų sudarė gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto,
33,0% visų įplaukų – įplaukos iš mokesčių, 15,1% - gautos įplaukos už suteiktas paslaugas ir 1,5%
– kitos įplaukos (finansavimas iš ES, gautos palūkanos, kitos įplaukos). Kitiems VSS ir kitiems
subjektams pervestos lėšos sudarė 487,85 tūkst. Eur, išmokos – 46 499,8 tūkst. Eur. Didžiausia
išmokų dalis tenka švietimo funkcijai (36,2%) – 16 841,03 tūkst. Eur, socialinės apsaugos funkcijai
(26,1%) – 12 165,78 tūkst. Eur ir sveikatos apsaugos funkcijai (13,1%) – 6 135,09 tūkst. Eur.
Investicinės veiklos pinigų srautai, susidarę iš ilgalaikio turto įsigijimo (4 625,1 tūkst. Eur) ir iš
ilgalaikio finansinio turto įsigijimo (1,5 tūkst. Eur), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4626,6
tūkst. Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai sudarė 305,42 tūkst. Eur. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
sudarė 1 791,09 tūkst. Eur.
Konsoliduotos VRA eil. E. „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas rodomas VSS finansinės ir investicinės veiklos
perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį, 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. Savivaldybės
biudžeto finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2016 m. sudarė 35,21 tūkst. Eur, sąnaudos –
373,26 tūkst. Eur. Konsoliduotoje VRA teisingai pateikti VSS finansinės ir investicinės veiklos
rezultatų duomenys. Aiškinamajame rašte nurodytos VSS finansinės ir investicinės veiklos rezultatų
sumos teisingai.
Konsoliduotos VRA eil. E. „Finansavimo pajamos“
Konsoliduotoje VRA teisingai pateikti VSS finansavimo pajamų duomenys. Mokesčių
pajamos bendrąja verte sudarė 25 085,36 tūkst. Eur.
Konsoliduotos VRA eil. B. „Pagrindinės veiklos sąnaudos“
Konsoliduotoje VRA pagrindinės veiklos sąnaudos parodytos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, ataskaitoje teisingai
pateikti VSS finansavimo pajamų duomenys. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 53 906,05 tūkst. Eur,
iš jų 31,8% tenka švietimo, 24% - socialinės apsaugos funkcijoms. Darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms apskaičiuoti VSS patyrė 25 901,49 tūkst. Eur sąnaudų (48 proc. pagrindinės
veiklos sąnaudų), daugiausiai teko: švietimo funkcijai – 13 523,95 tūkst. Eur (52,2% visų darbo
užmokesčio sąnaudų); sveikatos apsaugos funkcijai – 5 879,81 tūkst. Eur (22,7% visų darbo
užmokesčio sąnaudų). Į Savivaldybės KFAR įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų
finansinės ataskaitos, tačiau didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo užmokesčio
sąnaudų finansuota ne iš savivaldybės ar valstybės lėšų, o iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų apskaičiuota 6 049,17 tūkst. Eur arba 11,2% visų
sąnaudų. Sąnaudų struktūroje didžiausia dalis – 56%, t.y. 3 393,09 tūkst. Eur tenka bendroms
valstybės paslaugų ir 22,5%, t. y. 1 362,79 tūkst. Eur ekonomikos funkcijoms. Komunalinių
paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 3% visų sąnaudų
(1 655,68 tūkst. Eur).
Transporto sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tik 0,7% visų Savivaldybės sąnaudų.
Daugiausiai paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų (84%) turėjo ekonomikos funkciją
Kontrolės ir audito tarnyba
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vykdantys VSS. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užregistruota 2 323,33 tūkst. Eur
sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudų. Tai sudarė 4,3% visų konsoliduotų pagrindinės veiklos
sąnaudų. Daugiausiai šių sąnaudų tenka sveikatos apsaugos funkcijai (37,2%) ir švietimo funkcijai
(32,6%). Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje parodytos tik iš valstybės biudžeto mokamų
socialinių išmokų sąnaudos. Finansavimo sąnaudos prieš eliminavimą sudarė 22 629,2 tūkst. Eur.
Suderinus tarpusavio operacijas ir eliminavus 22 588,11 tūkst. Eur sumą tarpusavio operacijų,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sąnaudos sudarė 41,09 tūkst. Eur, kadangi buvo
finansuojamas kitos konsolidavimo grupės subjektas.
Konsoliduotos FBA eil. A. „Ilgalaikis turtas“
Savivaldybėje užregistruoto konsoliduoto ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė –
362,38 tūkst. Eur. Didžiausią dalį nematerialiojo turto sudarė kitas nematerialusis turtas – 320,8
tūkst. Eur bei programinė įranga ir jos licencijos – 41,59 tūkst. Eur. Per 2016 m. nematerialusis
turtas sumažėjo 228,93 tūkst. Eur. Per 2016 m. buvo apskaičiuota 194,36 tūkst. Eur nematerialiojo
turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma – 1 713,77
tūkst. Eur. Metų pabaigoje nematerialiojo turto nuvertėjimo suma sudarė 0,16 tūkst. Eur.
Nematerialiojo turto buvo įsigyta už 376,01 tūkst. Eur. Valstybei nuosavybės teise priklausančio,
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto visą dalį sudarė programinė įranga ir
jos licencijos, kurios balansinė vertė laikotarpio pabaigoje sudarė 0,24 tūkst. Eur. Nematerialiojo
turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina sudarė: 61,19 tūkst. Eur. Savivaldybėje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 102
014,23 tūkst. Eur. Didžiausią dalį ilgalaikio materialiojo turto sudarė pastatai – 44 921,87 tūkst. Eur
bei infrastruktūros ir kiti statiniai – 43 692,61 tūkst. Eur. Per 2016 m. ilgalaikis materialusis turtas
sumažėjo 902,74 tūkst. Eur. Buvo apskaičiuotas 5 854,8 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimas ir sukaupta nusidėvėjimo suma – 82 193,0 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialiojo turto
buvo įsigyta už 6 978,8 tūkst. Eur. Turto nuvertėjimas – 0,63 tūkst. Eur. Materialiojo turto, kuris yra
visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 1 295,57 tūkst. Eur.
Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“, str. „Per vienerius metus gautinos sumos“
Gautinų sumų nuvertėjimas atvaizduotas 8 lentelėje.
2016-12-31 Gautinų sumų nuvertėjimas
8 lentelė (tūkst. Eur)
Nuvertėjimo suma

Eilės Nr.
Subjekto pavadinimas
1.
Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras
2.
Šilutės rajono savivaldybės administracija

-507,9
-87,3,0
Iš viso:

595,3

Apskaitoje užregistruoto nuvertėjimo požymiai pagrįsti ir atitinka 17-ojo VSAFAS
nuostatas. Nuvertėjimas užregistruotas teisinga verte ir teisingomis sąskaitų korespondencijomis;
nuvertėjimas apskaičiuotas teisinga suma, skaičiuojant nuvertėjimą taikomas nuvertėjimo procentas.
Suma iškelta iš ilgalaikių gautinų sumų į trumpalaikes gautinas sumas po vienerių metų gautinų
sumų einamųjų metų dalies yra teisinga; Aiškinamajame rašte pateikta VSAFAS reikalaujami
duomenys apie per vienerius metus gautinas sumas teisingi; nurodytos gautinos sumos, kurių
nuvertėjimas pripažintas; FBA nurodyta per vienerius metus gautina suma (C.III.1-C.III.6 eil.)
sutampa su Aiškinamajame rašte nurodytomis sumomis.
KFAR 2016 m. įsipareigojimų srities duomenys
Savivaldybės kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2016 m. pabaigoje – 6 549,02 tūkst. Eur, iš
jų, 290,98 tūkst. Eur – grąžintinos finansavimo sumos valstybės biudžetui, 740,86 tūkst. Eur –
įvairios mokėtinos socialinės išmokos (pensijos, išmokos vaikams, įvairios kompensacijos).
Kontrolės ir audito tarnyba
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Trumpalaikės mokėtinos sumos 2016 m. pabaigai buvo 5 517,18 tūkst. Eur, iš jų 45% – mokėtinos
sumos tiekėjams ir 45% sukauptos mokėtinos sumos. Savivaldybės tiekėjams mokėtinos sumos
2016 m. pabaigoje – 2 492,62 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užregistruota 1
640,62 tūkst. Eur sukauptų atostoginių sąnaudų. Kiti konsoliduoti trumpalaikiai įsipareigojimai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 516,82 tūkst. Eur: gautų išankstinių mokėjimų (tėvų
permokos už vaikų išlaikymą vaikų darželiuose) – 12,8 tūkst. Eur; su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai – 456,53 tūkst. Eur; įvairūs kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 47,49 tūkst. Eur.
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė
7 529,57 tūkst. Eur, iš jų 980,55 tūkst. Eur – ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis. Pagal
susitarimą su Finansų ministerija 133,23 tūkst. Eur trumpalaikė paskola 2016 m. pakeista į ilgalaikę
paskolą. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė
7 835,42 tūkst. Eur ir atvaizduoti 9 lentelėje.
Šilutės rajono savivaldybės 2016 m. VSS finansiniai įsipareigojimai
Eilės Nr.
1

1.
2.

Subjekto kodas ir pavadinimas
2

188723322 – Šilutės rajono
savivaldybės administracija
M45I – Savivaldybės iždas
Iš viso:

Paketo duomenys, Eur

9 lentelė,
Konsoliduotieji duomenys, tūkst. Eur

3

4

201 641,0

201,641

7 633 779,0
7 835 420,0

7 633,779
7 835,42

Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“, str. „Per vienerius metus gautinos sumos“
Atidėjiniai pripažįstami tik tuomet, kai yra žinoma arba pagrįstai tikėtina, kad teisinę
prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą reikės padengti turtu. Jeigu yra mažai tikėtina, kad turtą
reikės naudoti šiam tikslui, pripažįstami ne atidėjiniai, o neapibrėžtieji įsipareigojimai, kurie
neregistruojami apskaitoje ir nerodomi FBA, o informacija apie juos pateikiama VSS finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte. KFAR 2016-12-31 atidėjinių neužregistruota. Jei VSS yra sudaręs
sutartį, pagal kurią jis su kitais subjektais yra solidariai atsakingas už įsipareigojimo vykdymą, tokio
įsipareigojimo vykdymo išlaidų dalį, kurią prisiėmė kitos sutarties šalys, jis rodo aiškinamajame rašte
kaip neapibrėžtąjį įsipareigojimą. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus turi būti
peržiūrima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną. Kai tikimybė, kad neapibrėžtasis
įsipareigojimas turės būti padengtas turtu, tampa didesnė nei tikimybė, kad šito pavyks išvengti,
VSS pripažįsta ir apskaitoje registruoja atidėjinį tą ataskaitinį laikotarpį, kuriuo ši tikimybė
pasikeičia.
Keturi VSS apskaitoje – nebalansinėje sąskaitoje užregistravo 77,14 tūkst. Eur
neapibrėžtuosius įsipareigojimus: VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras– 0,0 Eur,
Šilutės rajono savivaldybės administracija – 70,23 tūkst. Eur, Šilutės Vydūno gimnazija –
6,34 tūkst. Eur, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija – 0,57 tūkst. Eur. Informacija apie
neapibrėžtuosius įsipareigojimus pateikta 2016-12-31 Aiškinamajame rašte.
Konsoliduotos FBA eil. C. „Trumpalaikis turtas“, str. „Per vienerius metus gautinos sumos“
Apskaitoje 2016-12-31 po vienų metų gautina suma 246,19 tūkst. Eur užregistruota
įsigijimo savikaina. Amortizuota savikaina apskaitoje neregistruojama. KFAR nurodyta po vienų
metų gautina suma (A.III.3 eilutė) sutampa su Aiškinamajame rašte nurodytomis sumomis.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo suteiktų paskolų. VSS atliko gautinų sumų ir
įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų metinę inventorizaciją. Apskaitos
duomenys pagrįsti tinkamais inventorizacijos duomenimis, atitinka apskaitos registro DK ir FBA
duomenis, inventorizacijos rezultatai laiku ir teisingai užregistruoti buhalterinėje apskaitoje,
inventorizacija tinkamai įforminta.
Kontrolės ir audito tarnyba
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Savivaldybės administracija taiko kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad jų KFAR būtų
nurodyta teisinga informacija, ar įsitikina, kad konsoliduojamų subjektų FAR teisingi.
Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti išvadą, kad
Savivaldybės 2016 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 yra teisingi ir
patikimi, išskyrus Ataskaitos 10, 11, 16, 17, 18, 19 psl. nurodytas klaidas, neatitikimus.
10. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2016
M. ATASKAITOS VERTINIMAS
Už Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (bendros)
parengimą atsakinga Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija 2017-05-02 Kontrolės
ir audito tarnybai pateikė Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą85
toliau – Ataskaita.
Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto, kurį
savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo, 2015-12-31
pagal biudžetinių įstaigų duomenis balansinė vertė –81 421,7 tūkst. Eur, ilgalaikis materialusis
turtas – (balansinė vertė) 80 444, 5 tūkst. Eur, ilgalaikis nematerialusis turtas – 585,6 tūkst. Eur,
atsargos – 390,9 tūkst. Eur.
Nefinansinio turto, kurį savivaldybės biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdo, naudoja ir
disponuoja juo 2016-12-31 balansinė vertė – 81 270,9 tūkst. Eur, ilgalaikis materialusis turtas –
(balansinė vertė) 80 509,8 tūkst. Eur, ilgalaikis nematerialusis turtas – 347,8 tūkst. Eur, atsargos –
394,7 tūkst. Eur.
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė Savivaldybės administracijos (apskaitos
registro DK ir finansinių ataskaitų) klaidas ir netikslumus, (ataskaitos 18, 19 psl.), kurie turi įtakos
Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos teisingumui ir patikimumui.
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017-05-02 raštas Nr. R3-(4.1.9.)-3248 „Dėl Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo“.
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BENDROSIOS IŠVADOS
1. Nesivadovaujant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 23-iojo VSAFAS reikalavimais,
ne visi viešojo sektoriaus subjektai laiku (arba netinkamai), paskelbė savo interneto svetainėse 2016
metų finansinių ataskaitų rinkinius.
2. Žemės nuomos mokesčio nepriemokų nuvertėjimo požymiai nenustatomi ir buhalterinėje
apskaitoje neregistruojami nuvertėjimai, nors, vadovaujantis 17-uoju standartu, yra pakankamai
požymių, rodančių, kad finansinis turtas, t.y. valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos, yra
nuvertėjęs, nepriemokų struktūroje yra juridinių asmenų, kurie yra bankrutavę ar bankrutuojantys.
3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio susidariusios 2016-12-31 nepriemokos – 33,3 tūkst. Eur
neinventorizuotos. Žemės nuomos mokesčio skolos už 2014, 2015, 2016 metus sistemingai
neinventorizuojamos.
4. Audito metu nepavyko išsiaiškinti tikslaus garažų bendrijų skaičiaus Šilutėje, bei kokia dalis
naudotojų nemoka valstybinės žemės nuomos mokesčio, kuris nepatenka į biudžetą.
5. Negalime patvirtinti gautų įmokų už valstybinės žemės nuomos mokesčio bei susidariusių
2016-12-31 nepriemokų duomenų pateikimo teisingumo.
6. Apskaitos politikos86 Pajamų apskaitos tvarkos apraše nedetalizuotos, nenumatytos konkrečios
sąskaitų korespondencijos.
7. Nenustatyta dėl Apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitos pildymo tvarkos
forma S5, nepatvirtintos informacijos, reikalingos Savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms
sudaryti, pateikimo formos; nepatvirtintas atsakingų darbuotojų sąrašas; nenustatyti formos S5 ir kt.
parengimo ir pateikimo Biudžeto ir finansų skyriui terminai; nenustatyti atsakingi asmenys už
ataskaitų parengimą, jų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku Biudžeto ir finansų skyriui.
8. Neatlikta gautinų sumų 308,9 tūkst. Eur už komunalines atliekas 2016-12-31 inventorizacija.
Skolos už komunalines atliekas 2014, 2015, 2016 metus sistemingai neinventorizuojamos.
9. Nepakankamai dedamos pastangos dėl įsisenėjusių gautinų sumų (debetinių skolų) pripažinimo
beviltiškomis bei jų nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų, iš viso 53,9 tūkst. Eur.
10. Nesivadovauta 17-uoju, 22-uoju VSAFAS, neatliktos gautinų sumų už komunalines atliekas
mokesčio nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimas neužregistruotas apskaitoje.
11. Negalime patvirtinti gautų įmokų bei susidariusių 2016-12-31 skolų už komunalines atliekas
308,9 tūkst. Eur duomenų pateikimo teisingumo.
12. Administracijos Sąmatų rengimo ir biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarkos
apraše nedetalizuotas DK sąskaitų likučių duomenų perkėlimas į Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitą.
13. Pasikeitus teisės aktams (FM įsakymo87 1.2.4. p.) neatnaujintas Tarybos sprendimu88 patvirtintas
Šilutės savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo 66.1 p.
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-677 „Dėl Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų
apskaitos politikos patvirtinimo“.
87
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1K-455 „Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
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14. Ne visais atvejais 2016 m. buvo užtikrinamas apskaitos bei iš jų sudaromos finansinės
atskaitomybės duomenų tikrumas ir teisingumas, kad lėšos būtų apskaitytos teisės aktų nustatyta
tvarka.
15. Valstybės kontrolė nustatė neatitikimus ir 2015-07-31 Valstybinio audito ataskaitoje Nr. S-(103885)-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.
16. Sutartinis įsipareigojimas 2016-12-31 nebuvo įvykdytas. Nesilaikant 2016 m. sausio 16 d.
Sutartyje89 Nr. 8P-16-006 (2015 12 29 Nr. R5-(4.1.5)-932) numatyto grafiko, Savivaldybės
administracija Žemės ūkio ministerijai tik 2017-04-13 grąžino netinkamai panaudotas lėšas
(gražinimo terminas buvo numatytas 2016-12-31).
17. Administracija Savivaldybės biudžete neplanavo asignavimų (dėl grąžinimo netinkamai
panaudotų lėšų) nei 2016 m., nei 2017 m.
18. Neužregistruoti 2016-12-31 sutartiniai įsipareigojimai: ilgalaikiai įsipareigojimai –130,908
tūkst. Eur ir einamųjų metų įsipareigojimų dalis –26,182 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos
apskaitos registruose, finansinių ataskaitų rinkinyje (FAR), konsoliduotame finansinių ataskaitų
rinkinyje (KFAR) – neatvaizduota.
19. Nustatyti neatitikimai 0,5-17,9 tūkst. Eur Ilgalaikio turto 2016-12-31 registre susidarė, kadangi
ilgalaikis turtas buvo neteisingai (netinkamai) priskirtas turto grupėms. Administracijos Apskaitos
politikoje nenustatyti kriterijai, pagal kuriuos ilgalaikis turtas priskiriamas tinkamai turto grupei.
20. Nesivadovauta Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 19
str., Administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė (tvarkanti ilgalaikio turto
apskaitą) vienašališkai vertina, nusprendžia ir užregistruoja apskaitoje atliktų darbų/remontų vertes.
21. Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje 2006-01-01 užregistruoti 5-ojo kvartalo
inžineriniai tinklai, kurių likutinė vertė – 66,9 tūkst. Eur, tačiau pagrindžiančių faktą dokumentų
Savivaldybės administracija neturi (nepateikė).
22. Kontrolės ir audito tarnybai praėjusių laikotarpių auditų metu nepavyko gauti 5-ojo kvartalo
inžinerinių tinklų įrodančių apskaitos dokumentų.
23. Laiku nesuteikus „Nebaigta statyba“ 2-iems objektams rinkos verčių, rengiant FAR, 2016-1231 suvestiniame apskaitos registre „Didžioji knyga“ 2016 metų finansinėse ataskaitose
neužregistruota ir neatvaizduota „Nebaigta statyba“ nuvertėjimai. Neapskaičiavus ir neužregistravus
nuvertėjimo, sumažinta sąskaita 1210113 „Nebaigtos statybos nuvertėjimas“.
24. Savivaldybės administracijos Apskaitos politikoje nėra nustatytas ilgalaikio turto registravimas
1 Eur simboline verte. Be to, teisės aktais numatyta dėl turto vertės nustatymo ar vertinimo.
25. Ilgalaikio turto registre informacija apie turtą: kelius, gatves pateikta iškreiptai. Ilgalaikio
materialiojo turto grupės – 1203201 „Kiti statiniai“ 454 turto vienetai nepagrįstai užregistruoti
buhalterinėje apskaitoje po 1 Eur simboline verte.
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Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T1-606 „Dėl Šilutės savivaldybės biudžeto
sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
89
Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Žemės ūkio ministerijos sutartis Nr. 8P-16-006 (2015 12 29 Nr. R5(4.1.5)-932).
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26. Audito metu nepavyko išsiaiškinti kokiu pagrindu, kokiu dokumentu užregistruoti keliai, kurių
kiekvieno vertė po 1 Eur. Negalėjome suskaičiuoti kiek km sudaro 373 kelių, 81 gatvės ilgiai.
27. Kelių, gatvių užregistruotos vertės (po 1 Eur) sumažino 2016-12-31 visą ilgalaikį Savivaldybės
turtą, iškreipė bendrą Savivaldybės turto padėtį, neparodė tikrojo vaizdo.
28. Ilgalaikio materialiojo turto grupės 1203201 „Kiti statiniai“ – keliai pateikta informacija 2016
metų finansinėse ataskaitose – nepatikima.
29. Biudžetinės įstaigos 2016 m. ne visais atvejais užtikrino inventorizacijų tinkamą atlikimą, kad
turtas būtų inventorizuotas ir apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Nesivadovauta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015-10-22 įsakymu
Nr. DĮ-189, nepateikti duomenys apie Savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus ar įkurtus
naujus želdynus pasibaigus kalendoriniams metams.
31. Nesivadovauta Želdynų įstatymo 16, 18 str.90, Savivaldybė neužtikrino želdynų ir želdinių
inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais susijusių duomenų viešumo, neteikiama
informacija apie esamus Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje skverus, parkus, alėjas ir kt.
32. Negrąžinta trumpalaikė 133,2 tūkst. Eur paskola į valstybės biudžetą, 2016 metais pripažinta ir
apskaityta, kaip ilgalaikė paskola, kurios grąžinimas numatytas iki 2020-12-31. Prisiimtas skolinis
įsipareigojimas padidina Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį vieno procento metinių palūkanų
mokėjimu.
33. Savivaldybė skolindamasi, projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti bei skoloms grąžinti, neviršijo Lietuvos Respublikos
2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme
nustatytų savivaldybės skolos ir metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitų.
34. 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.
35. Nesivadovaudami Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 11
str., Šilutės rajono savivaldybės III konsolidavimo lygio ir žemesnio pagal konsolidavimo schemą
VSS nesuderino apskaitos politikų bei sąskaitų planų su kontroliuojančiuoju subjektu.
36. Savivaldybės administracijos konsolidatorius taiko kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad jų
KFAR būtų nurodyta teisinga informacija, ar įsitikina, kad konsoliduojamų subjektų FAR teisingi.
37. Remiantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, galime daryti išvadą, kad
Savivaldybės 2016 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.
38. Konsolidavimo procese dalyvaujančių VSS pateikti duomenys VSAKIS yra teisingi ir patikimi,
išskyrus Savivaldybės administracijos laiku nesuteiktų „Nebaigta statyba“ 2-iems objektams rinkos
verčių (Ataskaitos 19 psl.).
39. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė Savivaldybės administracijos (apskaitos
registro DK ir finansinių ataskaitų) klaidas ir netikslumus, (ataskaitos 18, 19 psl.), kurie turi įtakos
Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos teisingumui ir patikimumui.
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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.
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REKOMENDACIJOS
Administracijos direktoriui
Įpareigoti atsakingus asmenis:
1. Vadovaujantis 17-uoju VSAFAS, nustatyti žemės nuomos mokesčio nepriemokų nuvertėjimo
požymius ir registruoti nuvertėjimus buhalterinėje apskaitoje, kadangi yra pakankamai požymių,
rodančių, kad finansinis turtas – nuvertėjęs, yra juridinių asmenų, kurie bankrutavę ar
bankrutuojantys.
2. Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais, inventorizuoti valstybinės žemės nuomos
mokesčio susidariusias nepriemokas.
3. Išsiaiškinti garažų bendrijų skaičių Šilutėje, bei kokia dalis naudotojų nemoka valstybinės
žemės nuomos mokesčio, kuris nepatenka į biudžetą.
4. Administracijos Apskaitos politikos Pajamų apskaitos tvarkos apraše detalizuoti, numatyti
konkrečias sąskaitų korespondencijas.
5. Nustatyti dėl Apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitos pildymo tvarkos forma
S5, patvirtinti informaciją, reikalingą Savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo formas; patvirtinti atsakingų darbuotojų sąrašą; nustatyti formos S5 ir kt. parengimo ir
pateikimo Biudžeto ir finansų skyriui terminus; nustatyti atsakingus asmenis už ataskaitų
parengimą, jų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku Biudžeto ir finansų skyriui.
6. Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais, inventorizuoti gautinas sumas už
komunalines atliekas.
7. Vadovaujantis 17-uoju, 22-uoju VSAFAS, atlikti gautinų sumų už komunalines atliekas
mokesčio nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimą užregistruoti apskaitoje.
8. Imtis priemonių dėl susidariusių skolų išieškojimo: už valstybinės žemės nuomos mokesčio,
komunalines atliekas.
9. Imtis priemonių dėl įsisenėjusių gautinų sumų (debetinių skolų) pripažinimo beviltiškomis bei
jų nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų – 53,9 tūkst. Eur.
10. Detalizuoti Administracijos Sąmatų rengimo ir biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir
pateikimo tvarkos apraše DK sąskaitų likučių duomenų perkėlimą į Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitą.
11. Pasikeitus teisės aktams (FM įsakymo91) atnaujinti Šilutės savivaldybės biudžeto sudarymo,
vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo 66.1 p.
12. Patikslinti Savivaldybės biudžetą asignavimais, kad laiku būtų vykdomi sutartiniai
įsipareigojimai dėl netinkamai panaudotos valstybės biudžeto dotacijos – melioracijos statiniams
rekonstruoti.
13. Administracijos Apskaitos politikoje nustatyti kriterijus, pagal kuriuos ilgalaikis turtas
priskiriamas tinkamai turto grupei.
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1K-455 „Dėl Finansų ministro 2008 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
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14. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 19
str., sudaryti komisiją (paskirti asmenis), kad išanalizuotų dokumentus ir priimtų atitinkamus
sprendimus: ar didinti vertes, ar apskaityti sąnaudose.
15. Pateikti Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje 2006-01-01 užregistruotų 5-ojo
kvartalo inžinerinių tinklų, kurių likutinė vertė – 66,9 tūkst. Eur pagrindžiančius dokumentus.
16. Suteikti registro „Nebaigta statyba“ 2-iems objektams rinkos vertes, užregistruoti ir atvaizduoti
„Nebaigta statyba“ nuvertėjimus.
17. Vadovaujantis teisės aktais dėl turto vertės nustatymo, vertinimo, priimti tinkamą sprendimą
dėl nustatymo, kaip Administracijos Apskaitos politikoje registruoti ilgalaikį turtą (po 1 Eur).
18. Ilgalaikio turto registre pateikti tikrą informaciją apie turtą: kelius, gatves.
19. Sutvarkyti (atstatyti) Ilgalaikio materialiojo turto grupės – 1203201 „Kiti statiniai“ 454 turto
vienetus, nepagrįstai užregistruotus buhalterinėje apskaitoje po 1 Eur simboline verte.
20. Ataskaitoje ŽEL-1 pateikti duomenis apie Savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus ar
įkurtus naujus želdynus pasibaigus kalendoriniams metams.
21. Vadovaujantis Želdynų įstatymo 16, 18 str., užtikrinti želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų
būklės stebėsenos bei kitų su želdynais susijusių duomenų viešumą, teikti informaciją apie esamus
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje skverus, parkus, alėjas ir kt.
22. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 11
str., Šilutės rajono savivaldybės III konsolidavimo lygio ir žemesnio pagal konsolidavimo schemą
VSS suderinti apskaitos politikas bei sąskaitų planus su kontroliuojančiuoju subjektu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punktu,
prašytume iki 2017-10-01 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

Audito ataskaita ir išvada surašyta 2 egz.

Kontrolės ir audito tarnyba
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Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

1.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam pateikta
rekomendacija

Vadovaujantis 17-uoju VSAFAS, nustatyti žemės
nuomos mokesčio nepriemokų nuvertėjimo
požymius ir registruoti nuvertėjimus buhalterinėje
apskaitoje, kadangi yra pakankamai požymių,
rodančių, kad finansinis turtas – nuvertėjęs, yra
juridinių
asmenų,
kurie
bankrutavę
ar
bankrutuojantys.

Savivaldybės
administracija

2.

Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais,
inventorizuoti valstybinės žemės nuomos mokesčio
susidariusias nepriemokas.

Savivaldybės
administracija

3.

Išsiaiškinti garažų bendrijų skaičių Šilutėje, bei
kokia dalis naudotojų nemoka valstybinės žemės
nuomos mokesčio, kuris nepatenka į biudžetą.

Savivaldybės
administracija

4.

Administracijos Apskaitos politikos Pajamų
apskaitos tvarkos apraše detalizuoti, numatyti
konkrečias sąskaitų korespondencijas.

Savivaldybės
administracija

5.

Nustatyti dėl Apskaičiuotos žemės nuomos
mokesčio pajamų ataskaitos pildymo tvarkos forma
S5, patvirtinti informaciją, reikalingą Savivaldybės
iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo
formas; patvirtinti atsakingų darbuotojų sąrašą;
nustatyti formos S5 ir kt. parengimo ir pateikimo
Biudžeto ir finansų skyriui terminus; nustatyti
atsakingus asmenis už ataskaitų parengimą, jų
duomenų teisingumą ir pateikimą laiku Biudžeto ir
finansų skyriui.

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

Savivaldybės
administracija

6.

Vadovautis Administracijos direktoriaus įsakymais,
inventorizuoti gautinas sumas už komunalines
atliekas.

Savivaldybės
administracija

7.

Vadovaujantis 17-uoju, 22-uoju VSAFAS, atlikti
gautinų sumų už komunalines atliekas mokesčio
nuvertėjimo procedūros ir nuvertėjimą užregistruoti
apskaitoje.

Savivaldybės
administracija

8.

Imtis priemonių dėl susidariusių skolų išieškojimo:
už valstybinės žemės nuomos mokesčio – 33,3
tūkst. Eur, komunalines atliekas – 308,9 tūkst. Eur.

Savivaldybės
administracija

9.

Imtis priemonių dėl įsisenėjusių gautinų sumų
(debetinių skolų) pripažinimo beviltiškomis bei jų
nurašymo ir išėmimo iš apskaitos registrų – 53,9
tūkst. Eur.

Savivaldybės
administracija

10.

Detalizuoti Administracijos Sąmatų rengimo ir
biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo
tvarkos apraše DK sąskaitų likučių duomenų
perkėlimą į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą.

Savivaldybės
administracija

11.

Pasikeitus teisės aktams (FM įsakymo) atnaujinti

Savivaldybės
administracija
Kontrolės ir audito tarnyba
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Eil.
Nr.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam pateikta
rekomendacija

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

Šilutės savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo
ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo 66.1 p.
12.

Patikslinti Savivaldybės biudžetą asignavimais, kad
laiku būtų vykdomi sutartiniai įsipareigojimai dėl
netinkamai panaudotos valstybės biudžeto dotacijos
– melioracijos statiniams rekonstruoti.

Savivaldybės
administracija

13.

Administracijos Apskaitos politikoje nustatyti
kriterijus,
pagal
kuriuos
ilgalaikis
turtas
priskiriamas tinkamai turto grupei.

Savivaldybės
administracija

14.

Vadovaujantis
Viešojo
sektoriaus
subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 19
str., sudaryti komisiją (paskirti asmenis), kad
išanalizuotų dokumentus ir priimtų atitinkamus
sprendimus: ar didinti vertes, ar apskaityti
sąnaudose.

Savivaldybės
administracija

15.

Pateikti Savivaldybės administracijos buhalterinėje
apskaitoje 2006-01-01 užregistruotų 5-ojo kvartalo
inžinerinių tinklų, kurių likutinė vertė – 66,9 tūkst.
Eur pagrindžiančius dokumentus.

Savivaldybės
administracija

16.

Suteikti registro „Nebaigta statyba“ 2-iems
objektams rinkos vertes, užregistruoti ir atvaizduoti
„Nebaigta statyba“ nuvertėjimus.

Savivaldybės
administracija

17.

Vadovaujantis teisės aktais dėl turto vertės
nustatymo, vertinimo, priimti tinkamą sprendimą
dėl nustatymo, kaip Administracijos Apskaitos
politikoje registruoti ilgalaikį turtą (po 1 Eur).

Savivaldybės
administracija

18.

Ilgalaikio turto registre pateikti tikrą informaciją
apie turtą: kelius, gatves.

Savivaldybės
administracija

19.

Sutvarkyti (atstatyti) Ilgalaikio materialiojo turto
grupės – 1203201 „Kiti statiniai“ 454 turto
vienetus, nepagrįstai užregistruotus buhalterinėje
apskaitoje po 1 Eur simboline verte.

Savivaldybės
administracija

20.

Ataskaitoje ŽEL-1 pateikti duomenis apie
Savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus ar
įkurtus naujus želdynus pasibaigus kalendoriniams
metams.

21.

Vadovaujantis Želdynų įstatymo 16, 18 str.,
užtikrinti želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų
būklės stebėsenos bei kitų su želdynais susijusių
duomenų viešumą, teikti informaciją apie esamus
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje skverus,
parkus, alėjas ir kt.

22.

Vadovaujantis
Viešojo
sektoriaus
subjektų
buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 11

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
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Nr.

Rekomendacija
str., Šilutės rajono savivaldybės III konsolidavimo
lygio ir žemesnio pagal konsolidavimo schemą VSS
suderinti apskaitos politikas bei sąskaitų planus su
kontroliuojančiuoju subjektu.

Subjektas,
kuriam pateikta
rekomendacija

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

administracija

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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PRIEDAI
1 priedas
Šilutės rajono savivaldybės 2008-2016 metų biudžeto pajamos, žemės nuomos mokestis, žemės
nuomos mokesčio nepriemokos
1 lentelė, tūkst. Eur
Metai
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Biudžeto
pajamų planas
35 866,5
33 086,4
30 467,4
32 528,8
36 108,2
32 423,3
33 836,2
35 375,5

Žemės nuomos mokestis
planas
įvykdymas
%
100,0
100,0
122,7
115,8
130,7
112,7
115,8
128,7
111,1
115,8
128,6
110,9
115,8
134,2
115,8
136,1
139,4
102,3
115,8
136,1
117,5
115,8
148,2
127,9
115,8
152,2
131,3

% nuo biudžeto
pajamų
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4

Nepriemoka
33,3
30,7
39,1
53,2
52,5
50,9
49,0
56,4
47,9

Žemės nuomos mokesčio bendrosios nepriemokos kitimas 2012-2016 metais
2 lentelė, Eur
Metai
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31
2016-12-31

Nepriemoka
49 249,41
50 156,47
35 915,42
28 913,44
31 198,11

%
94,4
94,4
91,7
94,2
93,7

Delspinigiai
2 842,05
2 949,93
3 227,35
1 755,68
2 118,41

%
5,4
5,5
8,2
5,8
6,3

Bendroji nepriemoka
52 170,32
53 106,40
39 142,78
30 669,12
33 316,52

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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2 priedas
Šilutės rajono savivaldybės ir Administracijos (biudžeto ir deleguotų lėšų)
kreditinio įsiskolinimo 2016-01-01 - 2016-12-31 kitimas ir struktūra
tūkst. Eur
Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Iš jų; gyventojų pajamų mokestis
Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga, patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis
Komunalinės paslaugos
Ilgalaikio turto nuoma
Ilgalaikio turto remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Palūkanos
Subsidijos
Socialinės 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:

Savivald
ybė201601-01
102,6
23,0

Administr
acija

Proc.

12,2
-

11,8
-

52,3
22,4
0,3
2,0
5,1
13,1
0,3
193,4
211,8
85,3
0,2
579,7
27,4
164,0
7,8
9 475,5

4,7
1,3
2,3
12,6
0,6
193,4
44,5
85,3
0,5
579,1
27,3
163,9
7,8
5 424,3

9,00
64,2
45,3
96,3
22,0
100,0
21,00
100,0
27,5
100,0

212,4

Savivaldy
bė 201612-31
62,4
5,8

Administr
acija

Proc.

48,6
-

77,9
-

99,8
99,9
99,5
57,2

1,4
361,9
84,5
167,3
7,2
9 208,1

15,0
1,2
1,3
6
4,6
232,6
8,4
1,3
354,3
84,5
167,3
7,2
593,7

43,1
72,9
33,1
97,1
100,0
18,9
96,5
98,0
100,0
100,0
100,0
6,5

212,3

99,9

392,1

392,1

100,0

210,4

210,4

99,9

372,6

372,6

100,0

110,2
84,5
25,7
100,2
2 000

110,2
84,5
25,7
100,2
1 962

100,0
100,0
100,0
99,9
98,1

360,4
360,4
12,2
19 500

360,4
360,4
12,2
19 492

100,0
100,0
99,7
100,0

2,0
9 263,1
10 943,2

1,9
5212,0
6 559,0

98,1
79,4
59,9

13 000
6,5
8 816,0
10 236,0

13 008
6,5
201,6
1 520,2

100,0
100,0
2,3
14,9

-

34,9
20,8
0,6
1,6
3,9
4,8
232,6
44,4
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3 priedas
Ilgalaikio turto registravimas po 1 Eur apskaitoje
Kiti statiniai

Iš
viso
(po 1
Eur)

Data

Vnt

Data

Keliai
Gatvės
Buitinių
nuotekų
tinklai
Krantinė
Laivų
prieplauka

373
81
3

2009-12-03
2015-11-30
2010-11-02

2
18
3

2015-11-30
2016-05-10
-

1
1

2002-03-29
2002-03-29

1
1

-

Vnt

248
63
-

-

Data

2016-05-10
-

-

Vnt

Data

Vnt

75
-

2016-07-01
-

48
-

-

-

-

iš viso 459 vnt.

Buitinių nuotekų tinklai:
Inv. Nr. 2217 12278 Dariaus ir Girėno g. 31 Ž. Naumiestis, unik. Nr. 4400-1564-438 ilgis 779,50 m. perimta iš Šilutės
ŽŪM kad. reg. byl. Nr. 88/1231 2) Panauda su UAB „Šilutės vandenys“ perd. aktas Nr. R-(-,40)-998, 2010-11-03.
Inv. Nr. 2217 12279 Dariaus ir Girėno g. 31 Ž. Naumiestis, unik. Nr. 4400-1564-44 ilgis 748,20 m. perimta iš Šilutės
ŽŪM kad. reg. byl. Nr. 88/1231 2) Panauda su UAB „Šilutės vandenys“ perd. aktas Nr. R-(-,40)-998, 2010-11-03.
Inv. Nr. 2217 12280 Buitinių nuot. tinklai Dariaus ir Girėno g. 31 Ž. Naumiestis, unik. Nr. 4400-1564-4467 ilgis 565,00
m. perimta iš Šilutės ŽŪM kad. reg. byl. Nr. 88/1231 2) Panauda su UAB „Šilutės vandenys“, Perdavimo aktas Nr. R(-,40)-998.

Krantinė Šyšos kaime Šilutės sen., inv. Nr. 2260 009 unik Nr. 4400-2151-6305. Užpajamuota pagal
inventorizacijos aktus 37,8 m. betono krantinė 2013-10 atkeliama iš Kintų seniūnijos, 2002-03-29 užregistruota
apskaitos registre. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2017-06-05 duomenis krantinės
statybos vertė 171 745 Eur, nusidėvėjimas – 43 proc., vidutinė rinkos vertė – 97 892 Eur (nustatyta 2011-03-24).

Laivų prieplauka prie Atmatos upės, inv. Nr. 2260 016 užpajamuota pagal inventorizacijos aktus: betoninis
švartavimosi molas, ilgis 52 m., plotas 808.50 m2, 2002-03-29 užregistruota apskaitos registre. Pagal Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2017-06-05 duomenis prieplaukos statybos vertė 400 255 Eur,
nusidėvėjimas – 58 proc., vidutinė rinkos vertė – 168 269 Eur (nustatyta 2004-12-02).

Užregistruoti IT registre simboline verte, po 1 Eur iš viso – 459 ilgalaikio turto vienetai, iš
jų: 373 keliai, 81 gatvės, 3 buitinių nuotekų tinklai, 1 laivų prieplauka, 1 krantinė.
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4 priedas
Audito metu teiktų rekomendacijų sąrašas
Eil.
Nr.
1.

Įstaigos
pavadinimas
Šilutės Pamario
pagrindinė mokykla

2.

Saugų J. Mikšo
pagrindinė mokykla

3.

Katyčių seniūnija

4.

Šilutės rajono
švietimo pagalbos
tarnyba
Usėnų seniūnija

5.
6.

Žemaičių
Naumiesčio
seniūnija

7.

Vainuto seniūnija

8.

Rusnės seniūnija

9.

Šilutės seniūnija

Rašto data,
Nr.
2017-01-06
Nr. K10(1.2.)-2
2016-12-02
Nr. K10(1.2.)-96
2017-01-05
Nr. K10(1.2.)-3
2016-12-22
Nr. K10(1.2.)-106
2016-12-19
Nr. K10(1.2.)-102
2016-12-27
Nr. K10(1.2.)-107

2016-12-29
Nr. K10(1.2.)-110
2016-12-19
Nr. K10(1.2.)-103
2016-12-20
Nr. K10(1.2.)-104

Teiktos rekomendacijos
Neatitikimų nenustatyta.
Neatitikimų nenustatyta.
Neatitikimų nenustatyta.
Neatitikimų nenustatyta.
Neatitikimų nenustatyta.
-Įpareigoti atsakingus asmenis raštu paaiškinti nustatytų neatitikimų
susidarymo priežastis.
-Inventorizacijos metu nustatyto, į seniūnijos buhalterinę apskaitą
neįtraukto turto: paminklo „Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės“ – 350,00
Eur, memorialo „Tėvynės kančioms atminti“ – 300,00 Eur įvertinimo
aktą pateikti Centralizuotos buhalterijos skyriui.
-Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintų Inventorizacijos
taisyklių 9. 2. str., keičiantis materialiai atsakingiems ir atsakingiems
asmenims inventorizuoti visą jų atsakomybėje esantį turtą, pagal
kiekvieną turto sąskaitą ir kiekvienoje turto buvimo vietoje.
-Imtis priemonių ir vykdyti kontrolę dėl aukščiau nurodytų neatitikimų,
kad vyktų detalus, faktinis turto patikrinimas natūroje, kad Seniūnijos
apskaitoje nebūtų prielaidų ir rizikų klaidoms bei apgaulėms atsirasti.
Neatitikimų nenustatyta.
Neatitikimų nenustatyta.
-Siekiant išvengti neatitikimų, kad būtų galima tinkamai identifikuoti,
grupės „Ilgalaikis nematerialusis turtas“ (pradinė kaina – 1 351,70 Eur,
likutinė vertė – 0,00 Eur), inventorizuoti faktiškai esantį turtą,
kontrolės tikslais paženklinant turto vienetus.
-Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintų Inventorizacijos
taisyklių 40 str.92, – išsiaiškinti su Administracijos Komunikacijos
skyriaus atsakingais darbuotojais ir turėti dokumentų kopijas, kad
inventorizuojant programinę įrangą, būtų sudarytos galimybės
patikrinti jos įsigijimo dokumentus ir licencines sutartis.
- Kad būtų galima tinkamai identifikuoti „Ilgalaikis materialusis turtas“
(pradinė kaina – 1 199,14 tūkst. Eur, likutinė vertė – 757,89 tūkst. Eur),
inventorizuoti faktiškai esantį turtą, kontrolės tikslais paženklinant
turto vienetus.
-Pareikalauti iš komisijos bei materialiai atsakingų asmenų raštiškų

92

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos
patvirtinimo“ pakeitimo//TAR, 2014-10-07, 2014-13731, (Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070
redakcija).
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10.

Šilutės pirmoji
gimnazija

2016-12-22
Nr. K10(1.2.)-105

11.

Šilutės
priešgaisrinės
apsaugos tarnyba

2016-12-29
Nr. 10-(1.2.)108

paaiškinimų ir atsakomybės dėl susidariusių inventorizacijos metu
neatitikimų.
-Imtis priemonių ir vykdyti kontrolę dėl aukščiau nurodytų neatitikimų,
kad inventorizacijos vyktų neformaliai, vyktų detalus, faktinis turto
patikrinimas natūroje, kad Seniūnijos apskaitoje nebūtų prielaidų ir
rizikų klaidoms bei apgaulėms atsirasti.
-Vykdyti Šilutės pirmosios gimnazijos direktorės įsakymus dėl
inventorizacijos, atlikti faktinį turto patikrinimą natūroje ir jo faktiškai
rastų likučių palyginimą su buhalterinės apskaitos duomenimis.
- Remiantis Vyriausybės nutarimu patvirtintų Inventorizacijos taisyklių
20 str., vadovautis Panaudos sutartyje nustatytais ilgalaikio turto
inventoriniais numeriais ir teisingai paženklinti 7 kompiuterius (vertė 3 081,78 Eur).
-Remiantis inventorizacijos įvertinimo aktu (dėl nustatyto pertekliaus),
į Gimnazijos buhalterinę apskaitą įtraukti neužpajamuotą ilgalaikį
materialųjį turtą – skulptūrą „Po skėčiu“, verte 2 800,00 Eur.
-Remiantis inventorizacijos įvertinimo aktu (dėl nustatyto pertekliaus),
į Gimnazijos buhalterinę apskaitą įtraukti neužpajamuotą labdaros
būdu gautą inventorių – 2 treniruoklius, vertė 400,00 Eur.
-Vadovautis 12-ojo VSAFAS93 11 str., ilgalaikio materialiojo turto
apskaitą tvarkyti pagal turto vienetus. Teisingai suteikti ir paženklinti
kompiuterių klasės įrangą („komplektas K2“) – 3 vnt. kompiuterių.
-Įsigijus turtą, teisingai taikyti 8-ojo ir 12-ojo VSAFAS nustatytus
kriterijus, tinkamai priskiriant atitinkamai turto grupei. Atstatyti
padidintą apskaitos registrą „Ilgalaikis materialusis turtas“ – 382,30
Eur. Ilgalaikio turto vienetą – šviestuvus perkelti į inventoriaus grupę.
-Gimnazijoje įdiegti tinkamas ir pakankamas kontrolės procedūras
inventorizacijos srityje, kurios užtikrintų, kad inventorizacija vyktų
pagal Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070 nustatytą
tvarką.
Šilutės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkui,
Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjai:
-Vadovaujantis Vyriausybės nutarimo Nr. 480 patvirtinto Aprašo 3
p.94, Priešgaisrinės apsaugos tarnyboje sukurti ir įdiegti interneto
svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus, kad vidaus ir
išorės vartotojai turėtų galimybę gauti apie įstaigą detalią informaciją.
-Įpareigoti inventorizacijos komisiją susipažinti ir vadovautis
Vyriausybės 2014-10-03 nutarimo Nr. 107095 nuostatomis bei vykdyti
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
įsakymus
dėl
inventorizacijos.
-Atliekant metines ar kitas inventorizacijas, įpareigoti komisiją, kad
inventorizuodama ilgalaikį turtą, apžiūrėtų kiekvieną turto vienetą bei
jo dalis natūra ir įrašytų į inventorizavimo aprašus, tinkamai pateiktų
informaciją apie ilgalaikį turtą.
-Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis, inventorizuojant ilgalaikį
materialųjį turtą, kuris gautas pagal Panaudos sutartis, inventorizavimo
aprašus sudaryti pagal kiekvieną savininką ir nurodyti panaudos,
saugojimo pabaigos laiką.
-Siekiant išvengti rizikos klaidoms ir apgaulėms atsirasti, turto
vienetams turi būti suteikiami ne tik pavadinimai, bet ir markė, modelis
ar kt., kad būtų galima lengvai identifikuoti turto vienetą, kad būtų

93

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-466 „Dėl viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ // V. žinios, 2010, Nr. 1-44.
94
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480, 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr.
642, (TAR, 2016-06-27, i. k. 2016-17574) redakcija.
95
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10 03 nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo pakeitimo“// TAR, 2014-10-07, Nr. 13731.
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patogiau ir paprasčiau naudoti turtą, o jam sugedus, susidėvėjus – jį
nurašyti.
-Tarnybos vidaus dokumentuose reglamentuoti dėl ugniagesių
komandose dirbančių darbuotojų nuosavo turto naudojimo įstaigoje
darbo, poilsio ir kt. reikmėms.
-Siekiant identifikuoti ugniagesių komandų turtą, nedelsiant
inventorizuoti faktiškai esantį turtą, tinkamai paženklinant turto vienetus.
-Paaiškinti dėl inventorizacijos metu rasto ilgalaikio turto (2 gaisrinių
automobilių: ZLJ 383 ir ZLG 557) pertekliaus susidarymo ir
naudojimo veikloje, neturint teisiškai įformintų dokumentų.
-Išsiaiškinti detaliai dėl konkrečių turto kiekių: užpajamuoti perteklių ir
nurašyti nebenaudojamą turtą, sulūžusį, netinkamą naudoti ar apskaitoje
neteisingai atvaizduotą turtą (inventorių).
-Įpareigoti Centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojus, atsakingus
už dalyvavimą inventorizacijų komisijose, apskaitos tikslumą bei
patikimumą, savo darbo funkcijas atlikti išbaigtai.
-Bendradarbiauti su ugniagesių komandų atsakingais darbuotojais, kad
jie turėtų pakankamai informacijos apie jų veikloje naudojamą turtą.
-Imtis priemonių ir vykdyti kontrolę dėl aukščiau nurodytų teisės aktų
nevykdymo, kad inventorizacijos vyktų neformaliai, kad vyktų detalus,
faktinis turto patikrinimas natūroje, kad ugniagesių komandų apskaitoje
nebūtų prielaidų ir rizikų klaidoms bei apgaulėms atsirasti
_____________________________________________________
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5 priedas
Savivaldybės 2016-12-31 negrąžintos ilgalaikės paskolos
Eil.
Nr.
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kreditorius, Grąžini
sutarties
mo
data, Nr.
terminas
2.
3.
AB Šiaulių 2022.09.28
bankas
2012-09-28,
Nr. KS2012-014-07
AB Šiaulių 2020.06.28
bankas
2013-06-28,
Nr. KS2013-016-07
AB Šiaulių
2020.06.28
bankas
2013-06-28,
Nr. KS2013-015-07
2016.04.30
AB Ūkio b.
2011-04-14,
Nr. KR12027/11
AB Šiaulių
2025.12.06
bankas
2015-12-07,
Nr. KS2015-038-07
AB Šiaulių
2024.10.21
b. 2014-1021, KS2014-021-07
AB Šiaulių
2024.07.10
bankas
2014-07-10,
Nr. KS2014-014-07
AB Šiaulių
2025.08.10
bankas
2015-08-11
KS-2015026-07
Finansų
2020.12.31
ministerija
2011-12-27,
Nr. 2S-13
Finansų
2016.03.15
ministerija
2010-04-21,
Nr. 612
Finansų
2016.03.15
ministerija
2010-07-14,
Nr. 644

Paskolos
likutis
2016.01.01
4.
2 264 314,18

Gauta per
2016 metus

Grąžinta
paskola per
metus
6.
323 473,12

Palūkanos
per 2016
metus
7.
91 997,31

Paskolos
likutis
2016.12.31
8.
1 940 841,06

1 247 569,52

262 645,96

39 007,52

984 923,56

368 487,04

77 576,44

11 521,41

290 910,60

37 479,74

37 479,74

418,07

0,00

11 766,99

868 860,00

18 401,26

5 666,35

309 546,15

100 651,08

15 745,74

754 819,72

6 568,73

752200,00

5.

868 860,00

261 966,32

65981,09

855 470,80

570 333,86

181866,14

133 225,21

133 225,21

321 433,21

321 433,21

24 086,51

0,00

89 811,16

89 811,16

6 869,89

0,00

Eur
Kreditavi
mo tikslas
9.
Refinan.
„Snoras“,
DnB Nord
bankas,
Swedbank
Ref.Snoras
1575,9
tūkst. Eur.
ilgalaikių
paskolų
Skoloms
apmokėti
pagal
faktoringo
sutartį
Skoloms
dengti pagal
faktoringo
sutartį
Kred. linijos
refin. pagal
2000-12-20,
Nr. 15-00 su
Šiaulių b.
Inv. pr. K. ir
n. valyklų ir
vand.“, L/d
Žvaigždutė
ES lėšomis
iš
dalies
finansuoti
investicinius
projektus
Inv.pr. pagal
Tarybos
2015-06-25
spr. Nr. T12559
Trumpalaikė
p. nuo 2016
–ilgalaikė.
Darbininkų
m.
gatvių
rekonstrukci
ja II etapas
Minijos
kaimo
krantinių
sutvarkymas
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12.

Finansų
ministerija
2010-09-14,
Nr. 655

2016.03.15

308 012,99

308 012,99

23 080,87

0,00

13.

Finansų
ministerija
2010-10-28,
Nr. 671

2016.03.15

715 496,82

715 496,82

53 615,57

0,00

14.

Finansų
ministerija
2011-07-13,
Nr. 724
Finansų
ministerija
2011-12-06
Nr. 754
Finansų
ministerija
2012-06-13,
771
Finansų
ministerija
2012-08-23,
Nr. 791

2016.09.01

77 892,52

77 892,52

3 203,72

0,00

2016.12.01

532 718,41

532 718,41

17 366,62

0,00

2016.12.01

142 235,78

142 235,78

4 750,68

0,00

2016.12.01

129 071,82

129 071,82

4 311,00

0,00

Finansų
ministerija
2013-09-10,
Nr. 817
Finansų
ministerija
2014-01-15,
Nr. 1S-6
Finansų
ministerija
2014-03-31,
Nr. 1S-31
AB Šiaulių
bankas
2016-06-03,
Nr. KS2016-017-07
AB Šiaulių
b. 2016-1021, Nr. KS2016-028-07
Viso

2017.12.01

101 412,57

101 412,57

3 387,18

0,00

2016.12.01

111 502,84

111 502,84

3 724,19

0,00

2016.12.01

125 783,30

125 783,30

4 201,16

0,00

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2027.12.01

2 579 000,00

34 558,60

2 579 000,00

2021.10.20

201 641,25

215,47

201 641,25

Šyšos
valymo d.;
dv. - pės.
tak.; Kintų
Vydūnok.c
Ikimok.
ug. įs.;
dum. apd.
ir statyba;
Vand. tiek.
ir nuot. tv.;
Šojaus dv.
Laikino
gyv. namų
statyba.
Naujak.m.,
Komunarų
ir Gluosnių
g. r.
Kintų
Vydūno
kult. c.
rekons.
Infrastr. pl.
pareng.;
daugiaf. c.
steig.; Str.
plėtros pl.
2015-2024
Dviračiųpėsč. takas,
H.Šojaus
dvaras I et.
Juknaičių
sav. gyv. n.
rem.
Galimybių
st.; Naujak.
m. Karklų
g.
Refin.paskolų FM.,
2016-0505Tarybos
s., T1-317
Invest. pr.
2016-0818 Tarybos
s. T1-431

9 263 078,09 3 028 488,48 3475 599,02 366 063,58 8 815 967,55
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6 priedas
Savivaldybės 2016 m. gautų paskolų panaudojimas
Eur

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Sutarties
Suma
data, Nr.
AB
Šiaulių 2 579 000,00
bankas 201606-03, Nr. Ks2016-017-07.

AB
Šiaulių
bankas 201606-03 sutartis
Nr. KS-2016028-07

AB
Šiaulių
bankas 201606-03 sutartis
Nr. KS-2015026-07

AB
Šiaulių
bankas 201410-21,KS-2014021-07

Tikslas

Suma

Grąžinta skola Finansų ministerijai (investiciniams
projektams finansuoti) pagal sutartis:
2010-04-21 612
2010-07-14 644
2010-09-14 655
2010-10-28 671
2011-07-13 724
2011-12-06 754
2012-06-13 771
2012-08-23 791
2013-09-10 817
2014-01-15 1S-6
2014-03-31 1S-31
201 641,25 Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pastato
atnaujinimo darbai
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos tualeto patalpų
remonto darbai
Projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų pagal
LKP 2014-2020 m. programos priemones
„Pagrindinės paslaugų ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“, Laučių ir Gardamo gyvenvietėse
Projektų Šilutės kultūros ir pramogų centro ir
bibliotekos pastato pritaikymas bendruomenės
poreikiams ir Šilutės kultūros ir pramogų centro
modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų
prieinamumą investicijų projekto parengimas
181 866,14 Šilutės miesto daugiafunkcinio centro komplekso,
esančio Rusnės g. 8 A, statybos techninis projektas
Šilutės miesto daugiafunkcinio centro komplekso,
esančio Rusnės g. 8 A, statybos techninis projekto
parengimo papildomos paslaugos
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato atnaujinimo,
automobilių stovėjimo aikštelės ir takų remonto
darbai
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ apdailos remontas
Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ atnaujinimo darbai –
Saugų vaikų darželio pastato pamatų remonto darbai
Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos patalpų
remontas
Už Žalgirio g. 16, Šilutė sertifikatą
65 980,51 Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato atnaujinimo,
automobilių stovėjimo aikštelės ir takų remonto
darbai

304 515,67
85 084,26
291 801,78
677 839,09
77 892,52
532 718,41
142 235,78
129 071,82
101 412,57
111 502,84
124 925,26
57 077,42
135 563,83
2 000,00

7 000,00

55 138,27;
45 000,00
15 065,09
61,70
10 901,37
20 636,63
27 900,00;
6 578,08
585,00
65 980,51

449 487,90

Iš viso 3 028 487,9
_________________________________________________
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7 priedas
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių
2016-12-31 perkėlimas į FBA
1 lentelė, Eur
FBA duomenys
Ataskaitos straipsnio
Likutis
pavadinimas
2016-12-31

DK duomenys
DK
Sąskaitos
likutis

DK likučių
palyginima
s su FBA
(2-4)

1

2

3

4

5

A.
ILGALAIKIS
TURTAS
(turtas

29 632,50

A.
ILGALAIKIS
TURTAS
(turtas

-3 417,48

33 049,98

parodomas likutine verte
A.I+A.II+A.III+A.IV)

I. Nematerialusis
turtas(I.1+I.2+I.3+I.4)
I.1. Plėtros darbai
I.2.Programinė įranga
ir jos licencijos
I.3. Kitas
nematerialusis turtas

0
0
0

I.4. Nebaigti projektai
ir išankstiniai
apmokėjimai

0

II. Ilgalaikis
materialusis turtas
(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+

29 632,50

II.6+II.7+II.8+II.9+II.10)

II.1. Žemė
II.2. Pastatai
II.3. Infrastruktūros ir
kiti statiniai
II.4. Nekilnojamosios
kultūros vertybės
II.5. Mašinos ir
įrenginiai
II.6. Transporto
priemonės
II.7. Kilnojamosios
kultūros vertybės
II.8. Baldai ir biuro
įranga
II.9. Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
II.10.Nebaigta statyba
ir
išankstiniai
apmokėjimai

6

Lyginant FBA su
duomenimis
nustatytas
33
049,98
neatitikimas
66,96
neatitikimas
nenustatyta
66,96
neatitikimas
nenustatyta

parodomas likutine verte
A.I+A.II+A.III+A.IV)

0

I. Nematerialusis
turtas(I.1+I.2+I.3+I.4)
111 Plėtros darbai
112 Progr .įranga ir
jos licencijos
113 Progr. įranga ir
jos licencijos
114 Liter., mokslo ir
meno kūriniai
115
Kitas
nematerialusis turtas
116 Nebaigti
projektai
117 Išankstiniai
apmokėjimai už
nematerialųjį turtą
II. Ilgalaikis
materialusis turtas
(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+

Nustatyti
neatitikimai

-66,96

-66,96

0
-66,96

0
-66,96

0

0

0

0

-3 350,52

+32 983,02

0
-1 389,78

0
+20 334,34

0

0

0

0

DK
–
Eur
Eur
Eur

nenustatyta

32983,02
neatitikimas

Eur

II.6+II.7+II.8+II.9+II.10)

0
18 944,56
0
0
3 396,07
0
0
7 291,87
0

1201 Žemė
1202 Pastatai
1203 Infrastruktūros
ir kiti statiniai
1204
Nekilnojamosios
kultūros vertybės
1205 Mašinos ir
įrenginiai
1206 Transporto
priemonės
1207 Kilnojamosios
kultūros vertybės
1208 Baldai ir biuro
įranga
1209 Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
1210 Nebaigta
statyba ir išankstiniai
apmokėjimai

nenustatyta
20334,34
neatitikimas

Eur

nenustatyta
nenustatyta

0

+3 396,07

0

0

0

0

-1 960,74

+9 252,61

0

0

0

0

3396,07
neatitikimas

Eur

nenustatyta
nenustatyta
9252,61
neatitikimas

Eur

nenustatyta
nenustatyta
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III. Ilgalaikis
finansinis turtas
IV. Kitas ilgalaikis
turtas
B.
BIOLOGINIS
TURTAS
C. TRUMPAL.
TURTAS
(C.I+C.II+C.III+C.IV+C.

17 286,55

I.2. Medžiagos,
žaliavos ir ūkinis
inventorius

188,09
0
188,09

I.5. Ilgalaikis
materialusis ir biolog.
turtas, skirtas parduoti
II. Išankstiniai
apmokėjimai

0

0

0

11 611,05

II.4+III.5)

III.3.Gautinos
finansavimo sumos
III.4. Gautinos sumos
už turto naudojimą,
parduotas prekes,
turtą, paslaugas
III.5. Sukauptos
gautinos sumos
III.6. Kitos gautinos
sumos
IV.
Trumpalaikės

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

C. TRUMPALAIKIS

-8 238,99

-25 525,54

3 930,76

-3 742,67

0

0

I.Atsargos(I.1+I.2+I.3+
I.4+I.5)

0

III.1. Gautinos
trumpalaikės
finansinės sumos
III.2.Gautini
mokesčiai ir
socialinės įmokos

nenustatyta

25525,54
neatitikimas

Eur

3742,67
neatitikimas

Eur

V)

I.3. Nebaigta gaminti
produkcija ir
nebaigtos vykdyti
sutartys
I.4. Pagaminta
produkcija, atsargos,
skirtos parduoti

III. Per vienerius
metus gautinos
sumos(III.1+III.2+III.3+I

0

(C.I+C.II+C.III+C.IV+C.

.4+I.5)

I.1. Strateginės ir
neliečiamosios ats.

0

TURTAS

V)

I.Atsargos(I.1+I.2+I.3+I

161+162+163+164+1
65 Po vienų metų
gautinos sumos
17 Kitas ilgalaikis
turtas
19 Biologinis turtas

200 Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos
201 Medžiagos ir
žaliavos
202 Ūkinis
inventorius
203 Nebaigta gaminti
produkcija
204 Nebaigtos
vykdyti sutartys
205 Pagaminta
produkcija
206 Atsargos, skirtos
parduoti
207 Kitas turtas,
skirtas parduoti
211 Išankstiniai
apmokėjimai
212 Ateinančių
laikotarpių sąnaudos
III. Per vienerius
metus gautinos
sumos(III.1+III.2+III.3+

nenustatyta
3 930,76

-3 742,67

3742,67
neatitikimas

0

0

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

83,21

-83,21

0

0

-29 900,97

41 512,02

0

0

Eur

nenustatyta

83,21
neatitikimas

Eur

nenustatyta
41512,02
neatitikimas

Eur

III.4+III.5)

0
2 042,55

0
37,65

9 530,85
0

221 Gautinos
trumpalaikės
finansinės sumos
223 +224 Gautinos
mokesčių sumos
224
Gautinos
socialinės įmokos
222 Gautinos
finansavimo sumos
225 Gautinos sumos
už turto naudojimą
226 Gautinos sumos
už parduotas prekes,
turtą, paslaugas
228 Sukauptos
gautinos sumos
227+229 Kitos
gautinos sumos
23 Trumpalaikės

nenustatyta
0

+2 042,55

2042,55
neatitikimas

Eur

0

0

0

0

-35 064,92

-35 102,57

35102,57
neatitikimas.

Eur

5 163,95

+4 366,90

4366,90
neatitikimas

Eur

0

0

0

0

nenustatyta
nenustatyta

nenustatyta
nenustatyta
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investicijos
V. Pinigai ir pinigų
ekvivalentai
IŠ VISO TURTO
(A+B+C)
D. FINANSAVIMO
SUMOS
(D.I+D.II+D.III+D.IV)
I.
Iš
valstybės
biudžeto

5 487,41

investicijos
24 Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

17 648,01

-12 160,60

46 919,05

IŠ VISO TURTO

-11656,47

58 575,52

2 299,50

39 691,02

-14 542,00

41 990,43
753,00

28 735,52

III. Iš Europos
Sąjungos, užsienio
valstybių ir
tarptautinių
organizacijų

7 196,82

IV. Iš kitų šaltinių

5 305,26

(E.I+E.II)

19 187,48
0

I.1. Ilgalaikiai
finansiniai įsipar.
I.2. Ilgalaikiai
atidėjiniai
I.3. Kiti ilgalaikiai
įsipareigojimai
II. Trump.
Įsipareig.(II.1+II.2+II.3

0
0
0
19 187,48

(E.I+E.II)
I.Ilgalaikiai
įsipareigojimai
(I.1+I.2+I.3)
523 Ilgalaikės vidaus
paskolos
51 Ilgalaikiai
atidėjiniai
525 Kiti ilgalaikiai
įsipareigojimai
II. Trump. įsipareig.

-15 295,00

15295,00
neatitikimas

Eur

18 546,00

+10 189,52

10189,52
neatitikimas

Eur

-1 704,42

+8 901,24

8901,24
neatitikimas

Eur

0

+5 305,26
5305,26
neatitikimas

Eur

16261,44
neatitikimas

Eur

2 925,04

16 261,44

0

0
nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

2 925,04

16 261,44

(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+
II.6+II.7+II.8+II.9+II.10+
II.11)

+II.4+II.5+II.6+II.7+II.8+
II.9+II.10+II.11)

16261,44
neatitikimas

0

61 Trumpalaikiai
atidėjiniai

0

0

nenustatyta

0

62 Ilgalaikių
įsipareigojimų
einamųjų metų dalis
63 Trump. finansiniai
įsipareigojimai

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

Eur
Eur

ĮSIPAREIGOJIMAI

I.Ilgalaikiai
įsipareigojimai
(I.1+I.2+I.3)

II.1. Ilgalaikių
atidėjinių einamųjų
metų dalis ir trump.
atidėjiniai
II.2. Ilgalaikių
įsipareigojimų
einamųjų metų dalis
II.3. Trump. finan.
įsipareigojimai

(D.I+D.II+D.III+D.IV)
414 Finansavimo
sumos iš valstybės
biudžeto (gautinos)
424 Finansavimo
sumos iš valstybės
biudžeto (gautos)
415 Finansavimo
sumos iš
savivaldybės
biudžeto (gautinos)
425 Finansavimo
sumos iš
savivaldybės
biudžeto (gautos)
411+412+413+421+
422+423 Europos
Sąjungos, užsienio
valstybių ir
tarptautinių
organizacijų
416 Finansavimo
sumos iš kitų šaltinių
(gautinos)
4213001 sąskaita
E.

Eur

39691,02
neatitikimas

SUMOS

II. Iš savivaldybės
biudžeto

E.ĮSIPAREIGOJIMAI

(A+B+C)
D. FINANSAVIMO

12160,60
neatitikimas
-58575,52
neatitikimas

Eur
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II.4.Mokėtinos
subsidijos, dotacijos
ir finansavimo sumos
II.5.Mokėtinos sumos
E S biudžetą
II.6. Mokėtinos
sumos į biudž. ir fon.
(II.6.1+II.6.2)
II.6.1. Grąžintinos
finansavimo sumos
II.6.2. Kitos
mokėtinos sumos
biudžetui

II.7. Mokėtinos
socialinės išmokos
II.8. Grąžintini
mokesčiai, įmokos ir
jų permokos
II.9. Tiekėjams
mokėtinos sumos
II.10. Su darbo
santykiais susiję
įsipar.
II.11. Sukauptos
mokėtinos sumos

0
0
0
0
0

0

0
131,00
5 001,92

II.12. Kiti
trumpalaikiai
įsipareigojimai

14 053,56

F. GRYNASIS
TURTAS
(F.I+F.II+F.III+F.IV)
I. Dalininkų kapitalas

-14 257,86

II. Rezervai
II.1. Tikrosios vertės
rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės
metodo įtaka
IV. Sukauptas
perviršis ar deficitas

0

IV.1. Einamųjų metų
perviršis ar deficitas

0

0

-14 257,86
-6 512,95

64 Mokėtinos
subsidijos, dotacijos
ir finansavimo sumos
65 Mokėtinos sumos
į ES biudžetą
Mokėtinos sumos į
biudžetus ir fondus
686 Grąžintinos
finansavimo sumos
681+682 Pervestinos
sumos į SB
682+683 Kitos
pervestinos sumos
693 Mokėtini veiklos
mokesčiai
66 Mokėtinos
socialinės išmokos
67 Grąžintini
mokesčiai ir įmokos
691 Tiekėjams
mokėtinos sumos
692 Mokėtinos sumos
darbuotojams
695 Kiti
trumpalaikiai
įsipareigojimai, iš jų:
6951 Sukaupti
įsipareigojimai
6952 Sukauptos
sąnaudos
6954 Kitos mokėtinos
sumos
693 Mokėtini veiklos
mokesčiai (PVM)
694 Gauti išankstiniai
mokėjimai
F. GRYNASIS
TURTAS
(F.I+F.II+F.III+F.IV)
33 Dalininkų
kapitalas
32 Rezervai, iš jų:
321 Tikrosios vertės
rezervas
322 Kiti rezervai
312 Sukaupta nuosav.
metodo įtaka
311 Sukauptas
perviršis ar deficitas,
iš jų:
3110001 Einam. m.
perviršis ar deficitas
(išsk. nuosav. metodo
įtaką)

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

-2 740,11

+2 740,11

0

0

-2 740,11

+2 740,11

0

0

0

0

-873,44

-873,44

-2 124,31

-2 255,31

8 662,90

-3 660,98

nustatytas – 3660,98
Eur neatitikimas

0

+14 053,56

0

0

14053,56 Eur
nenustatyta
nenustatyta

-16 880,00

2 622,14

0

0

0
0

0
0

nenustatyta

0
0

0
0

nenustatyta

0

+14 257,86

0

-6 512,95

2740,11
neatitikimas

Eur

nenustatyta
2740,11
neatitikimas

Eur

nenustatyta
nenustatyta
873,44
neatitikimas

Eur

nustatytas – 2255,31
Eur neatitikimas

2622,14
neatitikimas

Eur

nenustatyta

nenustatyta

nenustatyta
–14257,86
neatitikimas

Eur

6512,95
neatitikimas

Eur
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IV.2. Ankstesnių
metų perviršis ar
deficitas

-7 744,91

G. MAŽUMOS
DALIS
IŠ VISO
FINANSAV.SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ,
GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS
DALIES (D+E+F+G)

0
46 920,05

3110002 Sukauptas
ankstesnių metų
perviršis ar deficitas
(išskyrus nuosavybės
metodo įtaką)
G. MAŽUMOS
DALIS
IŠ VISO
FINANSAVIMO
SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ,
GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS
DALIES (D+E+F+G)

0

-7 744,91
7744,91
neatitikimas

0

0

-11 655,46

58 574,60

Eur

nenustatyta
58574,60
neatitikimas

Eur

Apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių 2016-12-31 perkėlimas į
Veiklos rezultatų ataskaitą
2 lentelė, Eur
VRA
Eil.
Nr.
1
A.

Straipsniai

DK
Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Didžiosios knygos
sąskaitos (numeriai ir
pavadinimai)

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Susidaręs
skirtumas
(3-5)

Nustatyti
neatitikimai

2

3

4

5

6

PAGRINDINĖS
VEIKLOS
PAJAMOS

139 181,25

A.I+A.II+A.III

129 914,70

+9 266,55

FINANSAVIMO
PAJAMOS

123 977,00

129 914,70

-5 937,70

I.1.

Iš valstybės
biudžeto

46 600,00

44 730,34

+1 869,66

1869,66
neatitikimas

Eur

I.2.

Iš savivaldybių
biudžetų

77 377,00

83 479,94

-6 102,94

6102,94
neatitikimas

Eur

I.3.

Iš ES, užsienio
valstybių ir
tarptautinių
organizacijų lėšų
Iš kitų
finansavimo
šaltinių

Per
ataskaitinį
laikotarpį panaudotos
finansavimo
sumų
dalies
pajamos
I.1+I.2+I.3+I.4
7014 Panaudotų
finansavimo sumų iš
valstybės kitoms
išlaidoms, pajamos
7015 Panaudotų
finansavimo sumų iš
SB kitoms išlaidoms,
pajamos
7025 Panaudotų
finansavimo sumų iš
SB. nepiniginiam turtui
įsigyti pajamos
7013 Panaudotas
finansavimas iš ES
nepiniginiam turtui
įsigyti pajamos
7016, 7026 Panaudotų
finansavimo sumų iš
kitų šaltinių kitoms
išlaidoms pajamos

1 704,42

-1 704,42

1704,42
neatitikimas

Eur

0

0

I.

I.4.

0

0

7

Lyginant VRA
duomenis su DK
duomenimis
nustatytas
9266,55 Eur
duomenų
neatitikimas
5937,70 Eur
neatitikimas

nenustatyta
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II.

III.

III.1.

III.2.

MOKESČIŲ IR
SOCIALINIŲ
ĮMOKŲ
PAJAMOS
PAGRINDINĖS
VEIKLOS
KITOS
PAJAMOS
Pagrindinės
veiklos kitos
pajamos
Pervestinų
pagrindinės
veiklos kitų
pajamų suma

B.

0

Nepildoma

0

0

15 204,25

III.1+III.2

0

+15 204,25

15204,25
neatitikimas

Eur

15 204,25

7412 Apskaičiuotos
paslaugų pajamos

0

+15 204,25

15204,25
neatitikimas

Eur

7422, 743 Pervestinos
sumos už suteiktas
paslaugas

0

0

nenustatyta

B.I+B.II+B.III+B.VI+
B.V+B.VI.+B.VII+B.
VII++B.VIII+B.IX+B.
X+B.XI+B.XII+B.XII
I+B.XIV
8701, 8702 Darbo
užmokesčio ir soc.
draudimo sąnaudos

146 794,71

-1 100,51

1100,51
neatitikimas

125 854,64

0

nenustatyta

8703 Ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos
8704 Komunalinių
paslaugų ir ryšių
sąnaudos
8705 Komandiruočių
sąnaudos
8706 Transporto
sąnaudos
8707 Kvalifikacijos
kėlimo sąnaudos
8708 Paprastojo
remonto ir eksploatav.
sąnaudos
8709 Nuvertėjimo ir
nurašymo sąnaudos

3 417,48

-1 101,51

1101,51
neatitikimas

4 623,30

0

nenustatyta

344,20

0

nenustatyta

301,68

0

nenustatyta

220,00

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

145 694,20
PAGRINDINĖS
VEIKLOS
SĄNAUDOS

I.

II.

DARBO
UŽMOKESČIO IR
SOCIALINIO
DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO
IR
AMORTIZACIJOS

125 854,64

2 315,97

III.

KOMUNALINIŲ
PASLAUGŲ IR
RYŠIŲ

4 623,30

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

344,20

V.

TRANSPORTO

301,68

VI.

KVALIFIKACIJOS
KĖLIMO
PAPRASTOJO
REMONTO IR
EKSPLOATAVIMO

220,00

NUVERTĖJIMO IR
NURAŠYTŲ
SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR
PARDUOTŲ
ATSARGŲ
SAVIKAINA
SOCIALINIŲ
IŠMOKŲ

0

XI.

NUOMOS

0

XII.

FINANSAVIMO

0

XIII.

KITŲ PASLAUGŲ

XIV.

KITOS

VII.

VIII.

IX.

X.

0

nenustatyta

0

8710 Sunaudotų ir
parduotų atsargų
savikaina

0

0

nenustatyta

0

821+822+823+824+82
5 Socialinių išmokų
sąnaudos
8711 Nuomos
sąnaudos
833 kitų viešojo
sektoriaus subjektų
finansavimo sąnaudos
8712 Kitų paslaugų
sąnaudos
8713 Pagrindinės
veikos kitos sąnaudos

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

12 034,41

0

nenustatyta

0

nenustatyta

12 034,41
0

Eur

Eur
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C.

D.
I.
II.

-16 880,00

10 367,06

10367,06
neatitikimas

I-II-III

0

0

nenustatyta

731 Apskaičiuotos
turto naud. pajamos
732 Pervestinos sumos
už turto naudoj. į VB
733 Pervestinos sumos
už turto naudoj. į SB
734 Pervestinos sumos
už turto naudojimą
kitiems viešojo
sektoriaus subjektams
742 Pervestinos sumos
už parduotas prekes,
turtą, paslaugas į VB
743 Pervestinos sumos
už parduotas prekes,
turtą, paslaugas į SB
88 Kitos veikos
sąnaudos
76-89 Finansinės ir
investicinės veiklos
sąnaudos

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

0

nenustatyta

0

92 Apskaitos politikos
keitimo ir esminių
klaidų taisymo įtaka

0

0

nenustatyta

0

93 Pelno mokestis

0

0

nenustatyta

-16 880,00

10 367,06

10367,06
neatitikimas

0

0

nenustatyta

-16 880,00

10 367,06

10367,06
neatitikimas

0

0

nenustatyta

PAGRINDINĖS
VEIKLOS
PERVIRŠIS AR
DEFICITAS
KITOS VEIKLOS
REZULTATAS

-6 512,95

0

KITOS VEIKLOS
PAJAMOS
PERVESTINOS Į
BIUDŽETĄ KITOS
VEIKLOS
PAJAMOS

0
0
0
0

0
0
III.
E.

F.

G.

H.

I.
J.
I.

KITOS VEIKLOS
SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR
INVESTICINĖS
VEIKLOS
REZULTATAS
APSKAITOS
POLITIKOS
KEITIMO IR
ESMINIŲ
APSKAITOS
KLAIDŲ
TAISYMO
ĮTAKA
PELNO
MOKESTIS
GRYNASIS
PERVIRŠIS AR
DEFICITAS
PRIEŠ
NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKA
GRYNASIS
PERVIRŠIS AR
DEFICITAS
TENKANTIS
KONTROLIUOJA
NČIAJAM
SUBJEKTUI

0
0

-6 512,95

0
-6 512,95
0

A-B

311 Sukauptas
perviršis ar deficitas
C+D+E+F+G

91 Nuosavybės metodo
įtaka
31 H-I
Tenkantis
kontroliuojančiajam
subjektui

Eur

Eur

Eur
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