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ĮŽANGA
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu1 ir Viešojo

sektoriaus atskaitomybės

įstatymu2 Molėtų rajono savivaldybės kontrolierė atliko Molėtų rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) 2016 metų

konsoliduotųjų

ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto

naudojimo auditą. Rinkinį sudaro savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir
kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys,
parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys.
Audituojamas subjektas – Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybės administracija), identifikavimo kodas – 188712799, adresas – Vilniaus g. 44, LT33140 Molėtai.
Audituojamas laikotarpis – 2016 metai.
Audituojamu laikotarpiu Molėtų rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus

pareigas ėjo Saulius Jauneika, Finansų skyriaus vedėjos pareigas vykdė Genovaitė Kulbienė,
administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja – Ramunė Vidžiūnienė. Savivaldybės iždo
apskaitą vedė Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Džiugita Eismantienė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu3 Savivaldybės biudžeto
vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį rengia Savivaldybės administracija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį
(Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės iždo, konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų)
rengia

Savivaldybės

administracija,

konsoliduotąsias

ataskaitas

pasirašo

Savivaldybės

administracijos direktorius. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį rengia ir toliau teikia Finansų ministerijai Savivaldybės administracijos
Finansų skyrius. Už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą atsakinga
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Džiugita Eismantienė, Savivaldybės biudžetinių įstaigų –
atitinkamos biudžetinės įstaigos vyriausiasis buhalteris.
Audito tikslas – įvertinti Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų teisingumą bei Savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
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Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius,
Savivaldybės

biudžeto

vykdymo

ataskaitų

rinkinį

rengia

Savivaldybės

administracija.

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį (savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės iždo ir kontroliuojamų viešojo
sektoriaus subjektų) rengia Savivaldybės administracija, konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo
Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį rengia ir teikia Finansų ministerijai Savivaldybės
administracijos Finansų skyrius.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, t. y. biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinio, dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo bei jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito
išvadoje.

___________________________________________________________
1

1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr.I-533 (su vėlesniais pakeitimais).

2

2007-06-26 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).

3

1990-07-30 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
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I. AUDITO APIMTIS IR METODAI
Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą ir
asignavimų naudojimą, audito metu buvo vertinamas Savivaldybės administracijos Finansų
skyriaus parengtas Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos.
2016 metų Savivaldybės biudžeto ataskaitų rinkinys:
- Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. sausio 1 d. ataskaita (Forma Nr.1sav.);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. sausio 1 d. ataskaita (Forma Nr.2- sav.);
- Aiškinamasis raštas dėl Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo.
Kitos ataskaitos:
- Skolinių įsipareigojimų 2017 m. sausio 1 d. ataskaita (Forma Nr. 3-sav.);
-

Pažyma dėl skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir likutinę
trukmę (priedas Nr. 3-sav P);

-

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr.4).

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos Savivaldybės administracijos ir 25-ių
biudžetinių įstaigų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų bei VMI mokesčių fondo parengtos
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos pagrindu.
Savivaldybės funkcijoms vykdyti 2016 metais gauta 16727,4 tūkst. Eur pajamų;
investicijų projektų finansavimui iš kredito įstaigos gauta 51,6 tūkst. Eur ilgalaikė paskola ir 485,3
tūkst. Eur ilgalaikė paskola anksčiau paimtų paskolų grąžinimui.
Savivaldybės administracija ir kiti asignavimų valdytojai 2016 metais vykdė 8 programas.
Šioms programoms įgyvendinti panaudota 17124,1tūkst. Eur arba 97,9 proc .planuotų asignavimų.
Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – jį sudaro 26
kontroliuojamų biudžetinių įstaigų,

2 savivaldybės išteklių fondų ir 5 kontroliuojamų viešųjų

įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip
vieno sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys.
Vertinamą Savivaldybės 2016 metų konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
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Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;

-

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis;
Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis

-

raštas su priedais.
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenimis turto vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 54887,29

tūkst. Eur, iš jų: ilgalaikis turtas – 51891,32 tūkst. Eur,

trumpalaikis turtas – 2989,85 Tūkst. Eur. Finansavimo sumos – 24513,67 tūkst. Eur ir
įsipareigojimai – 4184,74 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 2658,35 tūkst.
Eur.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingus įrodymus, atlikta:
tvarkos aprašų, taisyklių, įsakymų, sprendimų ir kitų dokumentų peržiūra,

-

neatliekant nuoseklios peržiūros testų;
- išsami rizikos analizė (audito planavimo etape);
svarbiausių sričių (darbo užmokesčio asignavimai; ilgalaikio materialiojo ir

-

nematerialiojo turto, prekių ir paslaugų įsigijimui skirti asignavimai; Savivaldybės socialinio būsto
fondo administravimas; mokėtinos ir gautinos sumos) ūkinių operacijų vidutinės ir mažos apimties
audito procedūros viešojo sektoriaus grupės komponentuose;
- analitinės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų procedūros;
- konsolidavimo koregavimų ir pergrupavimų viešojo sektoriaus subjektų grupės
lygiu vertinimas.
Audito metu buvo vertinta, kaip Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai laikėsi
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, o Savivaldybės lėšos ir
turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl
įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinau visų (100 proc.) ūkinių operacijų,
ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių, visų grupės subjektų (100 proc.) finansinių ataskaitų duomenų,
kuriais naudojantis buvo pateikiama informacija konsolidavimui. Audito metu nevertinau vidaus
kontrolės pasitikėjimo lygio, nes dėl mažo apskaitos darbuotojų skaičiaus įstaigose tinkamas
pareigų atskyrimas neįmanomas (ribotas).
Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai:
- 1 proc. visų biudžeto kasinių išlaidų (17124,1 tūkst. Eur), t.y. 171,24 tūkst. Eur.
Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtinų klaidų suma, naudojama vertinant, ar
nustatytos pavienės klaidos ar jų visuma rodo, kad biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir kitos
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biudžeto vykdymo ataskaitos, kuriose yra nurodytos išlaidos, visais reikšmingais atžvilgiais yra
teisingos;
- 1 proc. pagal 2016 metų Savivaldybės konsoliduoto Finansinės būklės ataskaitos
turto vertės likučius (54887,29 tūkst. Eur), t.y. 548,87 tūkst. Eur. Ši nustatyta suma naudojama
vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos ar jų visuma parodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose
nurodyti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus bei finansavimo sumas visais reikšmingais
atžvilgiais yra teisingos.
Atliktos svarbiausių sričių (biudžeto pajamų ir išlaidų bei iždo pajamų apskaitos)
vidutinės apimties audito procedūros Savivaldybės administracijoje, Finansų skyriuje, analitinės –
visuose VSS (viešojo sektoriaus subjektuose). Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad
Savivaldybės 2016 metais konsoliduotose finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų,
išanalizuota konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė, bendra konsoliduotų
ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita ir metinė konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita,
konsolidavimo įrašų registras.
Audito

metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio

(teisėtumo) audito nuomonei pareikšti.

8
II. SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINYS
1. SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETAS
1.1.Biudžeto vykdymo rodikliai ir bendrosios tendencijos
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo4 33 straipsnio nuostatomis,
viešojo sektoriaus subjektų (toliau VSS) ataskaitų rinkiniai skelbiami jų interneto svetainėje, o jeigu
jos neturi – už atitinkamos VSS grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo VSS
interneto svetainėje.
Vadovaujantis Finansų ministro įsakymo5 51 straipsnio nuostatomis, VSS, kurių vadovas
yra savivaldybės išteklių ir mokesčių fondai ir savivaldybių administracijos, savo atskiras metines
finansines ataskaitas teikia Finansų ministerijai iki kovo 15 dienos.
2016 metų ataskaitų rinkinius asignavimų valdytojai privalėjo pateikti administracijos
Finansų skyriui iki 2017 m. kovo 15 d., biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius – iki 2017 m. sausio
12 dienos.
Rajono VSS metinius finansinių ataskaitų rinkinius pateikė nustatytu laiku bei juos
paskelbė savo internetinėse svetainėse.
Molėtų rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. B1-27
patvirtino 2016 metų Savivaldybės biudžetą – 15399,8 tūkst. Eur pajamų ir 15616,8 tūkst. Eur
asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu3, patvirtintas
Savivaldybės biudžeto deficitas neviršija 2016 metų planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų dydžio.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnį savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina
per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.
2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas6 patvirtintas
2015-12-10, Savivaldybės 2016 metų biudžetas – 2016-02-19.
Biudžetas sudarytas programiniu principu, asignavimai skirti 8 Tarybos patvirtintoms
programoms vykdyti. Asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti paskirstyti 26 asignavimų valdytojams.
_______________________________________________________
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 26 d. įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais
pakeitimais).
5
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 1K-047 „Dėl finansų ministro 2007 m.
gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto
patvirtinimo“ pakeitimo“.
6
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 2015-12-10 Nr. XII -2161.
4

Savivaldybės administracija
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vykdo 8 programas, 7 švietimo įstaigos – po 3 programas,

7 įstaigos po 2 programas, kiti asignavimų valdytojai – po 1 programą.
Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas Tarybos sprendimais buvo tikslintas 5
kartus. Tikslinti 2015 metų Savivaldybės biudžeto pajamų plano ir asignavimų plano duomenys
teisingai atvaizduoti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2017-01-01 ataskaitoje
(forma Nr. 1-sav.).
Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. sausio 1 d. ataskaitos
(forma Nr. 1-sav.) duomenimis, Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 16485,1 tūkst. Eur,
įvykdymas – 16727,4 tūkst. Eur, planas viršytas 242,3 tūkst. Eur, t.y. įvykdytas 101,5 proc.
Pagrindinių Savivaldybės 2016 metų biudžeto rodiklių vykdymas pateiktas lentelėje (1
lentelė)
1 lentelė (tūkst. Eur)
Savivaldybės 2016 m. biudžeto
rodikliai
Biudžeto pajamos
Paskolos (gautos)
Iš viso įplaukų
Biudžeto išlaidos ir išmokos

Patikslintas
planas
16485,1
716,3
17787,9
17493,4

Įvykdyta

Plano įvykdymas
tūkst. Eur
proc.
242,3
101,5
-179,4
75,0
62,9
100,4
-369,3
97,9

16727,4
536,9
17850,8
17124,1

Per ataskaitinius metus Savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas įvykdytas 101,5
proc. ir į biudžetą gauta 242,3 tūkst. Eur pajamų daugiau negu planuota.
Biudžeto išlaidų ir išmokų patikslintas planas įvykdytas 97,9 proc., nepanaudota 369,3
tūkst. Eur planuotų asignavimų Savivaldybės programoms vykdyti, iš jų 179,4 tūkst. Eur yra
nepanaudota paskolų lėšų. Duomenys apie Savivaldybės pajamų ir išlaidų dinamiką per
pastaruosius tris metus pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė (tūkst. Eur)
Biudžeto
pajamosįplaukos (Planas
patikslintas)

Biudžeto
pajamosįplaukos
(įvykdymas)

Pajamų plano
įvykdymas
tūkst. Eur ir
proc.

Biudžeto išlaidos
ir išmokos
(patikslintas
planas)

Biudžeto išlaidos
ir išmokos
(įvykdymaskasinės)

Išlaidų plano
įvykdymas,
tūkst. Eur ir
proc.

2014

15831,6

15408,5

16259,9

15346,7

2015

17623,2

17975,1

18087,9

17881,5

2016

17787,9

17850,8

-423,1
97,3
351,9
102,0
62,9
100,4

17493,4

17124,1

-913,2
94,4
-206,4
98,9
-369,3
97,9

Metai
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Lyginant su 2014 metais, ataskaitinių metų biudžeto pajamos padidėjo 2442,3 tūkst.
Eur arba 15,8 proc., o lyginant su 2015 metais sumažėjo 124,3 tūkst. Eur arba 0,7 proc.
1.2. Savivaldybės biudžeto pajamos
Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. sausio 1 d. ataskaitos
(forma Nr.1-sav.) duomenimis, Savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas buvo 16485,1
Tūkst. Eur, įvykdymas – 16727,4 tūkst. Eur. Didžiausią Savivaldybės biudžeto pajamų dalį sudarė
dotacijos iš valstybės biudžeto – 50,4 proc. (8434,6 tūkst. Eur) ir mokesčių pajamos – 46,3 proc.
(7747,9 tūkst. Eur).
2016 metais Savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje didžiausią dalį visų gautų pajamų
sudarė šios pajamų rūšys (procentais):
Dotacijos – 50,4 proc.
Mokesčiai – 46,3 proc.
Kitos pajamos – 2,9 proc.
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Šaltinis – Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo 2017-01-01
ataskaita (forma Nr. 1-sav.)
Gyventojų pajamų mokesčio surinkta 7563,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2015 m. GPM
surinkta 603,0 tūkst. Eur daugiau. Reikšmingą gyventojų pajamų mokesčio augimą įtakojo didesnis
gyventojų pajamų mokesčio (gauto iš VMI) surinkimas bei mokesčių dalis skirta savivaldybėms.
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Turto mokesčių surinkta 133,8 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 58,4 proc. Turto mokesčių
ženklų sumažėjimą įtakojo perskaičiuotas 2015 metų permokėtas žemės mokestis, todėl žemės
mokesčio pajamų planas įvykdytas 38,6 proc.
Nekilnojamo turto mokesčio pajamų planas įvykdytas 103,3 proc. arba 1,8 tūkst. Eur
daugiau nei planuota.
Savivaldybėms įstatymų nustatyta tvarka suteikta teisė administruoti valstybinės žemės
nuomos mokestį. Kasmet Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio tarifų ir lengvatų. 2016 metais šio mokesčio surinkta 91,8 tūkst. Eur, t.y. pajamų planas
įvykdytas, surinkta 32,8 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Šio mokesčio surinkimas padidėjo dėl
padidėjusios žemės ūkio paskirties sklypų vertės ir dėl skolininkų sumokėtų skolų.
Asignavimų valdytojai atlikdami funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose
teisės aktuose, 2016 metais surinko 347,1 tūkst. Eur pajamų už patalpų nuomą, atsitiktines
paslaugas, įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Kasmet šios
pajamos auga, palyginus su 2015 m. šių pajamų surinkta 27,4 tūkst. Eur daugiau. Didžiausią jų dalį
sudaro pajamos už išlaikymą vaikų darželiuose, Alantos senelių globos namuose, už Molėtų
švietimo centro teikiamas paslaugas, už Molėtų menų mokyklos paslaugas.
Didžiausią 2016 m. Savivaldybės pajamų dalį – 50,4 proc. (8434,6 tūkst. Eur) sudarė
specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. 2016 m. Savivaldybės biudžetas gavo 832,0
tūkst. Eur bendrosios dotacijos kompensaciją ir 839,8 tūkst. Eur kitų tikslinių dotacijų lėšų, iš jų –
463,0 tūkst. Eur kelių priežiūrai ir remontui skirtos lėšos; 229,0 tūkst. Eur Savivaldybei perduotos
socialinės apsaugos įstaigai išlaikyti; 59,4 tūkst. Eur mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo
poreikių, išlaikyti; papildomai gauti 41,5 tūkst. Eur kultūros darbuotojų atlyginimo didinimui nuo
2016 m. liepos 1 d. bei 46,9 tūkst. Eur pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų
priemonių įsigijimui. 2016 metais papildomai gauta 126,1 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto kitų
valdymo lygių, iš jų – 60,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalios
algos padidinimui iki 380 Eur nuo 2016 m. liepos 1 d.; 33,6 tūkst. Eur projekto „Žvejybos rojus“
finansavimui ir 25,4 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui. Ataskaitiniais
metais įsisavinta 126,8 tūkst. Eur Europos sąjungos finansinės paramos lėšų, iš kurių 43,2 tūkst.
Eur - neformaliam vaikų švietimui.
2016 m. Savivaldybė gavo 1685,8 tūkst. Eur

dotacijų kapitalui formuoti, iš kurių

panaudojo 1684,4 tūkst. Eur Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti ir
kelių statybai bei rekonstrukcijai. Lėšos buvo skirtos tęstiniams projektams objektuose: Molėtų
kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono viešosios bibliotekos pastato
rekonstrukcijai – 419,0 tūkst. Eur; Stadiono rekonstravimui Molėtų mieste – 470,0 tūkst. Eur;
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Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimui VšĮ

Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės

medicinos ir reabilitacijos skyriuose – 72,0 tūkst. Eur; Molėtų gimnazijos rekonstrukcijai – 103,0
tūkst. Eur bei Vietinės reikšmės kelių tiesimui ir rekonstrukcijai – 620,4 tūkst. Eur.
Savivaldybė grąžino valstybės biudžetui 22,8 tūkst. Eur nepanaudotos valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos, iš kurių:
- 1,4 tūkst. Eur - mokinio krepšeliui skirtos lėšos;
- 9,7 tūkst. Eur - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti skirtos
lėšos;
- 9,9 tūkst. Eur - mokinių socialinei paramai skirtos lėšos;
- 0,6 tūkst. Eur - socialinėms paslaugoms finansuoti skirtos lėšos;
- 0,4 tūkst. Eur - darbo rinkos politikos priemonės ir gyventojų užimtumo programos
lėšos;
- 0,8 tūkst. Eur - valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti skirtos lėšos.
Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,5 proc. (gauta
242,3 tūkst. Eur viršplaninių pajamų).
1.3. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Savivaldybės biudžeto asignavimai - tai biudžete patvirtinta lėšų išlaidoms ir ilgalaikiam
materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę
biudžetiniais metais gauti iš Savivaldybės biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką Savivaldybės
administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti.
2016 m. Savivaldybės biudžeto patikslintas asignavimų planas – 17493,4 tūkst. Eur ;
kasinių išlaidų padaryta 17124,1 tūkst. Eur arba patikslintas išlaidų planas įvykdytas 97,9 proc.
Nepanaudota 369,3 tūkst. Eur planuotų asignavimų.
Savivaldybės 2016 metų biudžete patvirtintas asignavimų planas metų eigoje buvo
tikslintas 5 kartus.
Savivaldybės 2015 metais biudžete patvirtintas asignavimų planas metų eigoje buvo
naudojamas 8-nioms veiklos programoms finansuoti, iš jų daugiausia asignavimų buvo skirta 4
programoms: Ugdymo proceso užtikrinimo – 6592,0 tūkst. Eur; Infrastruktūros objektų ir
gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros – 3632,9 tūkst. Eur, Valdymo programai – 2457,9
tūkst. Eur.ir Socialinės atskirties mažinimo – 2424,1 tūkst. Eur. Tai sudaro 91,7 proc. visų
asignavimų.
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Palyginus

2016

m.

Savivaldybės

biudžeto išlaidas pagal programas su 2015 m. (3

lentelė) nustatyta, kad išlaidos mažėjo valdymo bei infrastruktūros objektų ir gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir priežiūros programoms – 2016 m. , pasikeitus savivaldybių skolinimosi
tvarkai ir siekiant mažinti Savivaldybės skolą, investicijų finansavimui pasiskolinta tik 51,6 tūkst.
Eur.
Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal programas 2015 – 2016 m. (tūkst. Eur)
3 lentelė
Programos kodas ir pavadinimas
01 Kaimo plėtros, turizmo ir verslo
skatinimo programa
02 Valdymo programa
03
Infrastruktūros
objektų
ir
gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir
priežiūros programa
04 Aplinkos apsaugos programa
05 Kultūros ir jaunimo politikos plėtros
ir
bendruomeniškumo
skatinimo
programa
06 Ugdymo proceso užtikrinimo
programa
07 Socialinės atskirties mažinimo
programa
08 Sveikatos apsaugos programa
Finansinių įsipareigojimų vykdymas
(paskolų grąžinimas)
Iš viso

Įvykdyta per
2015 m.

Lygina
masis
svoris,
proc.

Įvykdyta per
2016 m.

Lygina
masis
svoris,
proc.

190,9

1,1

194,8

1,1

3,9

3146,9

17,6

2457,9

14,4

-689,0

4632,8

25,9

3632,9

21,2

-1000,0

78,4

33,7

0,2

48,5

0,3

14,8

143,9

893,2

5,0

1034,1

6,0

140,9

6503,7

36,4

6592,0

38,5

88,3

2412,1

13,5

2424,1

14,2

12,0

68,2

0,4

91,9

0,5

23,7

134,7

647,9

3,8

17124,1

100,00

-757,4

95,1

17881,5

100,00

Pokytis
suma

proc.
102,5
78,11

115,8
101,4
100,5

Didėjo išlaidos ugdymo bei kultūros ir jaunimo politikos plėtros programų dėl
specialiosios tikslinės dotacijos valstybės investicijų 2016 m. programoje numatytoms kapitalo
investicijoms – baigta Molėtų miesto stadiono rekonstrukcija. Šių programų išlaidos padidėjo ir dėl
kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, MMA padidinimo, biudžetinių įstaigų
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimalių tarnybinių koeficientų padidinimo.
Pateikiu duomenis apie 2016 metais planuotų biudžeto asignavimų panaudojimą pagal
išlaidų ekonominę klasifikaciją (4 lentelė):
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Asignavimų panaudojimas pagal

išlaidų ekonominę klasifikaciją
4 lentelė

1.
1.1.
1.1.1

1.2.
2.

Finansiniai rodikliai

2016 m.
planas

Bendra išlaidų suma
Bendra asignavimų suma:
Išlaidoms:
proc. nuo bendrų išlaidų
iš jų darbo užmokesčiui ir soc.
draudimui
proc. nuo panaudotų asignavimų
Turtui įsigyti
proc. nuo bendrų išlaidų
Finansinio
turto
įsigijimo
išlaidos (perskolinimas)
proc. nuo bendrų išlaidų
Apyvartinių lėšų likutis

17493,4
16835,5
14522,8

Duomenys (tūkst. Eur)
2016 m.
2016 m. vykdymas
patikslintas suma
proc.
planas
17493,4
17124,1
97,9
16835,5
16466,2
97,8
14522,8
14367,6
98,9
83,9
9164,2
9142,4
99,8

9164,2

2312,7

2312,7

10,0

10,0

55,5
2098,6
12,3
10,0

2015 m.
vykdymas
17881,4
17174,7
14037,5
78,5
8895,5
51,8
3111,4
17,4
25,9

90,8
100,0

0,1
726,7

0,1
586,5

Šaltinis 2015 ir 2016 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Visos išlaidos palyginus su 2015 metais sumažėjo 4,2 proc. arba 757,3 tūkst. Eur.
Asignavimų struktūra palyginus su ankstesniais metais kito nežymiai: daugiausia asignavimų
panaudota išlaidoms – 83,9 proc., o turtui įsigyti – 12,3 proc. Išlaidos darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms sudaro 55,5 proc. bendroje asignavimų sumoje. Lyginant su 2015 m.
darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos padidėjo 246,9 tūkst. Eur arba 2,8 proc. dėl
kultūros, socialinių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, MMA padidinimo, biudžetinių
įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimalių tarnybinių koeficientų padidinimo.
Pateikiu duomenis apie 2016 metais planuotų asignavimų panaudojimą pagal visus
valstybės funkcinės klasifikacijos kodus (5 lentelė).
Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal valstybės funkcijas (tūkst. Eur)
5 lentelė
Eil.
Nr.

1
2.
3.
4.
5.

Išlaidos pagal funkcinę
klasifikaciją

Bendros valstybės
paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga

Įvykdyta
per
2015 m.

Patikslintas
2016 m.
planas

Įvykdyta
per
2016 m.

Sumažėjimas,
padidėjimas lyginant
su 2015 m.
Suma
Proc.
-722,2
71,7

2498,7

1798,1

1776,5

22,2
327,6

23,0
375,4

23,0
375,4

0,8
47,8

103,6
114,6

1850,2
570,0

1783,4
624,0

1773,8
610,7

-76,4
40,7

95,9
107,1

15
6.
7.
8.
9.
10.

Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso išlaidų
Finansinių įsipareigojimų
vykdymas (paskolų
grąžinimas)
Iš viso

1577,1
294,9
1647,4
6608,1
2485,3
17174,7

644,9
163,9
1948,2
6882,2
2592,4
16835,5
657,9

465,5
163,9
1940,9
6847,5
2489,0
16466,2
657,9

-1111,6
-131,0
293,5
239,4
3,7
-708,5
657,9

29,5
55,6
117,8
103,6
100,1
95,9

17881,4

17493,4

17124,1

757,3

95,8

Pagal funkcinę klasifikaciją labiausia išlaidos išaugo 2016 m. lyginant su 2015 m.:
- Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijoje – 14,6 proc. (Priešgaisrinės
tarnybos darbuotojų

darbo užmokesčio didėjimas dėl MMA padidinimo; inventoriaus

atnaujinimas);
-

Aplinkos apsaugos funkcijoje – 7,1 proc.(didėjo darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo įmokos dėl MMA padidinimo);
- Poilsio, kultūros ir religijos funkcijoje – 17,8 proc. (didėjo darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokos dėl MMA padidinimo, kultūros darbuotojų darbo užmokestis).
Palyginus 2016 m. su 2015 m. biudžeto išlaidos sumažėjo:
- Bendros valstybės paslaugos funkcijoje – 29,3 proc. (per 2016 metus bankams
grąžinta 162,7 tūkst. Eur biudžeto lėšų);
- Būstas ir komunalinis ūkis funkcijoje – 70,5 proc. (2016 m. investicinių projektų
beveik nebuvo vykdoma).
Vertinant asignavimų panaudojimą pagal vykdomas funkcijas nustatyta, kad 2016 metais
daugiausia nepanaudota būstui ir komunaliniam ūkiui bei socialinei apsaugai skirtų asignavimų.
Būstui ir

komunaliniam ūkiui nepanaudota 179,4 tūkst. Eur planuotų asignavimų, socialinei

apsaugai – 103,4 tūkst. Eur planuotų asignavimų. Savivaldybės administracija nepanaudojo ir
grąžino į valstybės biudžetą 22,8 tūkst. Eur specialių tikslinių dotacijų lėšų.
Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos
planinės lėšos nedidelės – 75,9 tūkst. Eur. Daugiausia planuotų savarankiškųjų funkcijų lėšų
nepanaudojo Savivaldybės administracija, kadangi 2015 m. pajamų surinkimo planas buvo pilnai
įvykdytas tik gavus užbaigiamųjų apyvartų lėšas. Todėl netekę paskirties planiniai asignavimai
nebuvo perskirstomi kitoms reikmėms finansuoti. Tai ir yra pagrindinė nepanaudojimo priežastis.
Savivaldybės biudžetinių įstaigų kasinės išlaidos 2016 m. lyginant su 2015 m. mažėja
757,3 tūkst. Eur. Ženkliai svyravo Savivaldybės administracijos asignavimai.
Savivaldybės administracijos asignavimai, kurie apima visas Savivaldybės vykdomas
programas, 2016 m. lyginant su 2015 m. sumažėjo 968,6 tūkst. Eur . Šį mažėjimą nulėmė paskolų
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lėšų

sumažėjimas

investicinių

projektų

finansavimui. 2016 m. Valstybės investicijų

programoje numatytų projektų vykdymui (VIP) Savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 1064,0
tūkst. Eur (160,4 tūkst. Eur daugiau negu 2015 m.). Be to, į Savivaldybės biudžetą 2016 m. įtraukta
1085,7 tūkst. Eur vietinių kelių tiesimui, rekonstrukcijai, remontui ir saugaus eismo užtikrinimui
skirtos lėšos (2015 m. – 1260,6 tūkst. Eur).
2016 metais, pasikeitus savivaldybių skolinimosi tvarkai, siekiant mažinti savivaldybės
skolą, investicijų finansavimui pasiskolinta 51,6 tūkst. Eur, kai 2015 m. buvo panaudota didžiausia
per pastaruosius metus – 1568,0 tūkst. Eur – paskola investicijų projektams vykdyti.
Darytina išvada, kad Savivaldybės administracijos asignavimų svyravimą lėmė:
-

Nuo 2015 m. į Savivaldybės biudžetą įjungiamos kelių tiesimo ir priežiūros lėšos;

-

Kas metai gaunamų investicijų iš valstybės biudžeto netolygus paskirstymas;

-

Paskolų lėšų naudojimas investicinių projektų vykdymui - keitėsi valstybės patvirtinta
savivaldybių skolinimosi tvarka ir 2016 m. mažas lėšų poreikis Savivaldybės daliai
prie Europos sąjungos finansinės paramos lėšų (nuo 1568,0 tūkst. Eur 2015 m. iki 51,6
tūkst. Eur 2016 m.).

1.4. Savivaldybės lėšos reprezentacijai
Molėtų rajono savivaldybės reprezentacijos reikmėms lėšų naudojimo tvarka nepatvirtinta,
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 17 d. nutarimu „Dėl
reprezentacinių išlaidų“. Rekomenduota patvirtinti Savivaldybės reprezentacinių išlaidų naudojimo
tvarką.
Lėšos panaudotos užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų
priėmimui, užsienyje arba šalies viduje rengiamiems oficialiems priėmimams, darbo susitikimams,
išlaidoms atminimo dovanoms, suvenyrams; išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros,
kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose padengti.
Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2016 m. lėšų reprezentacijai planas – 23,5 tūkst.
Eur, vykdymas – 23,5 tūkst. Eur. Atlikus audito procedūras nustatyta, kad 2016 m. Savivaldybės
lėšos reprezentacijai panaudotos neviršijant patikslinto reprezentacijai skirtų lėšų plano.
1.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų
savivaldybės biudžeto asignavimų sumos. Savivaldybės taryba 2016 m. biudžete patvirtino
administracijos direktoriaus rezervą – 10,0 tūkst. Eur arba 0,06 proc. visų patvirtintų asignavimų.
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Biudžeto sandaros įstatymu nustatyta,

kad administracijos direktoriaus rezervo lėšos

naudojamos tik toms reikmėms, kurių negalima numatyti sudarant ir tvirtinant Savivaldybės
biudžetą.
2016 metais administracijos direktoriaus rezervo lėšos – 10,0 tūkst. Eur – nebuvo
panaudotos.
SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
1. Dėl Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. sausio 1 d. ataskaitoje (forma Nr. 1sav.) neatitikimų nenustatyta.
2. Dėl Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinio
Biudžeto sandaros įstatyme numatyta, kad biudžeto asignavimai apskaitomi pagal
funkcinę ir ekonominę klasifikaciją bei lėšų šaltinius. Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu7 patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija reglamentuoja valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų suskirstymą pagal
bendrus ekonominius požymius, kuriais vadovaujantis išlaidos, nepriklausomai nuo finansavimo
šaltinio, turi būti priskiriamos išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniams.
Kontrolieriaus nuomone, Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.
ataskaita (forma Nr. 2-sav.) bei planų ir programų sąmatų įvykdymo suvestinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius savivaldybių biudžeto ataskaitos sudarymą ir duomenų pateikimą.
3. Savivaldybės biudžetinių įstaigų biudžeto išlaidų ataskaitų rinkiniai
Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti įtakos
biudžeto išlaidų ataskaitų rinkiniams, nenustatyta. Audituotų įstaigų 2016 m. biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai parengti pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
atspindi visas įvykusias ūkines operacijas ir sąskaitų likučius.
_______________________________________________________
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Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais
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2. SAVIVALDYBĖS ĮSISKOLINIMAI
Savivaldybių skolinimosi limitus nustato Lietuvos Respublikos Seimas8, o Lietuvos
Respublikos Vyriausybė – savivaldybių skolinimosi taisykles9.
Molėtų rajono savivaldybė neviršijo Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu6 nustatytų skolinimosi limitų.
Savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. B1-101 „Dėl paskolos
ėmimo“ buvo nutarta imti iki 854,5 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą. Naudoti paskolos lėšas: 231,0
tūkst. Eur

investiciniams projektams įgyvendinti ir 623,5 tūkst. Eur paskoloms, paimtoms

investicinių projektų finansavimui, grąžinti. Pasirašyta paskolos kreditavimo sutartis 2016-12-15 su
DANSKE banku maksimaliai 854,5 tūkst. Eur sumai.
2016 m. paimta DANSKE banko paskola – 536,8 tūkst. Eur:
-

Anksčiau paimtų paskolų grąžinimui pagal grafiką – 215,4 tūkst. Eur;

-

2011 m. AB SEB banko paskolos išankstiniam grąžinimui – 269,8 tūkst. Eur;

-

Investiciniams projektams įgyvendinti – 51,6 tūkst. Eur.

Savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. skola kredito įstaigoms – 3034,8 tūkst. Eur ir sudaro
18,4 proc. 2016 m. planuojamų pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Pirmą kartą per
pastaruosius 10 metų Savivaldybė pasiskolino (536,8 tūkst. Eur) mažiau, negu grąžino (647,9 tūkst.
Eur, iš jų – 162,6 tūkst. Eur biudžeto lėšos).
Savivaldybės 2016-12-31 mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų – 3145,8 tūkst. Eur, iš jų –
3113,1 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos. Savivaldybės mokėtinos sumos sumažėjo 31,3 tūkst. Eur
palyginus su 2015 metų pabaiga. Savivaldybėje nėra mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas
praleistas daugiau kaip 45 dienos.
2016-12-31 Savivaldybės biudžeto gautinos sumos yra 22,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinius
metus gautinos sumos padidėjo 5,3 tūkst. Eur.

____________________________________________________________
8

2010-11-23 Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. XI-1164

redakcijos 5 str. 2 dalis.
9

Lietuvos respublikos vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės.
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3.

SAVIVALDYBĖS

2016

METŲ

KONSOLIDUOTŲJŲ

FINANSINIŲ

ATASKAITŲ RINKINYS
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo2 24 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad
sudarydami finansines ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektai turtą, finansavimo sumas ir
įsipareigojimus turi įvertinti vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Remiantis jais, Finansinės būklės ataskaitoje
pateikiama informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo sektoriaus subjekto turto,
finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, o
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo
sektoriaus subjekto veiklos rezultatus, t.y. uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį
laikotarpį.
Savivaldybės administracija, rengdama konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, remiasi
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų (VSS) grupės jai pateiktų finansinių ataskaitų
duomenimis.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 35 straipsnio 3 dalies nuostatas,
administracijos direktorius yra atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą ir
pateikimą.
Pagal Finansų ministro patvirtintą 2016 metų konsolidavimo schemą10 Molėtų rajono
savivaldybės subjektų grupę sudaro 33 VSS. Vertinimo metu nustatyta, kad visi VSS, nurodyti
2016 m. konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS).
Į konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį yra įtrauktos Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų
Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos už 2016 metus:
-

26 biudžetinės įstaigos;

-

5 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos;

-

2 administruojami išteklių fondai (iždas ir privatizavimo fondas).

Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei
priklausantis bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
-

4 kontroliuojamos uždaros akcinės bendrovės ( UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Molėtų

__________________________________________________________
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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“
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šiluma“, UAB „Molėtų švara“, UAB
-

1 kontroliuojama

„Molėtų autobusų parkas“),

viešoji įstaiga, nepriskiriama VSS (VŠĮ „Molėtų turizmo ir

informacijos centras“),
-

3 asocijuotieji subjektai (UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, VŠĮ
Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras, VŠĮ Universalus daugiafunkcinis centras
„Kaimynystės namai“),

-

2 kiti subjektai (VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, UAB „Malatūnas“).

3.1. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas
Audito metu nustatyta, kad visi VSS, nurodyti 2016 m. konsolidavimo schemoje, pateikė
duomenis viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje Finansų ministro
nustatytais terminais.
Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir
eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus. Parengtą 2016
m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį analizavau šiais aspektais: ataskaitų
loginius ryšius, pateiktas sumas, ar pateikta visa reikiama informacija, duomenų išeliminavimą,
finansavimo šaltinius.
Atlikus Finansinių ataskaitų rinkinio informacijos apie nuosavybės dalies, tarpusavio
sandorių eliminavimo, nederintų operacijų, rankinių įrašų peržiūrą, nustatyta, kad atskleista visa
viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartuose (VSAFAS) reikalaujama informacija.
Pagal koregavimo žurnalo įrašų duomenis nustatyta, kad iš viso atlikta 10 koreguojančių įrašų.
Kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo
įrašo pažyma). Visiems koreguojantiems įrašams yra pateiktos pateisinančios pažymos dėl rankinių
įrašų.
Pagal Finansų skyriaus pateiktas konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų ataskaitų
korektiškumo tikrinimo ataskaitas neištaisytų klaidų nenustatyta.
Vadovaujantis VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažyma, daroma išvada, kad
Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas suderinus visus
sandorius. Pagal derinimo ir eliminavimo ryšius rinkinys yra korektiškas.
Dėl ankstesnio audito metu nustatytų infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio sudėtyje
esančių vietinės reikšmės kelių apskaitos netikslumų11, per 2016 metus Savivaldybės administracija:
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-

Patikslino Tarybos sprendimu Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir
gatvių sąrašą;

-

2016 m. atlikta vidaus kelių bei gatvių nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai.
Lėšos skirtos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (10 500 Eur) bei iš Savivaldybės
biudžeto (7 480 Eur).

Pastebėjimas: Savivaldybės administracija nenustatė vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės
inventorizacijos ir teisinės registracijos ilgalaikės perspektyvos; nepatvirtino nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, nepatikslino naudingo tarnavimo
laiko (12 VSAFAS 60 punktas).
Pastebėjimas: 2016 metais atliekant audito procedūras Savivaldybės administracijoje Biologinio
turto apskaitos srityje įsitikinta, kad nepatvirtintos biologinio turto vertinimo taisyklės (metodika);
administracija, pradėdama tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS, neįvertino biologinio turto, neapskaitė
jo pagal turto vienetus; turto kortelėse nėra informacijos apie biologinio turto buvimo vietą ir sudėtį.
Investicinių projektų metu, galimai sukuriant biologinį turtą, išlaidos įjungiamos į statinių kainą.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo2 2 str. 19
d., Biudžeto sandaros įstatymo3 3 str. 2 d., Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų
privatizavimo įstatymo12 7 str. pakeitimams, privatizavimo fondo sąvokos nelieka. Savivaldybės
privatizavimo fondas tarybos sprendimu13 likviduotas. Savivaldybei priklausančių akcijų
privatizavimo lėšos pervedamos į Savivaldybės biudžeto sąskaitą, o ne į specialiąją kaip anksčiau.
Savivaldybės privatizavimo fondo turtas, taikant jungimo balansinėmis vertėmis metodą,
perduotas Savivaldybės administracijai.
2016 m. Savivaldybės privatizavimo fondas sudarė finansinių ataskaitų rinkinį, kurio
duomenys yra konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje.

___________________________________________________________
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Molėtų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016-07-15 audito ataskaita Nr.A-4 „Dėl Molėtų rajono

savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių“.
12

2015-11-17 Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr.VIII-

480 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2021.
13

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimas Nr. B1-137 „Dėl privatizavimo fondo likvidavimo“.
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3.2.

Savivaldybės

veiklos

finansiniai

rezultatai

Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie VSS finansinę būklę,
veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus, kuria naudojasi daugelis vartotojų
priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo, jų naudojimo teikiant viešąsias
paslaugas14.
Molėtų rajono savivaldybės finansiniai duomenys (tūkst. Eur)
Straipsnis
Ilgalaikis turtas, iš jo:
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas, iš jo:
Atsargos
Išankstiniai mokėjimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Iš viso turto
Finansavimo sumos
Įsipareigojimai, iš jų:
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų:
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų
dalis
Mokėtinos socialinės išmokos
Mokėtinos sumos tiekėjams
Sukauptos mokėtinos sumos
Grynasis turtas, iš jo:
Rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis (deficitas)
Mažumos dalis
Iš
viso finansavimo sumų,
įsipareigojimų, grynojo turto ir
mažumos dalies

2016-12-31

2015-12-31

6 lentelė
Skirtumas (+
padidėjo, - sumažėjo)
370,18
102,58
322,47
-54,91
532,61
407,38
24,27
-75,72
176,67
902,79
1279,05
40,10
-134,10
193,19

51891,32
206,9
43977,1
7707,29
6,11
2989,85
764,68
43,67
1164,13
1017,37
54887,29
24513,67
4184,74
2658,35
1469,41

51521,14
104,32
43654,63
7762,2
6,11
2457,24
357,3
19,4
1239,85
840,7
53984,5
23234,62
4144,64
2792,45
1276,22

391,63

353,42

38,21

251,77
139,48
615,93
26188,88
348,83
154,39

233,45
57,32
568,3
26605,23
362,63
224,89

18,32
82,16
47,63
-416,35
-13,8
-70,5

25685,67
54887,29

26017,71
53984,5

-332,04
902,79

Šaltinis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Finansinės būklės ataskaita.

Ataskaitiniais metais , lyginant su 2015 m., 902,79 tūkst. Eur padidėjo Savivaldybės viso
turto bei ta pačia suma finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies
balansinė vertė: nuo 53984,50 tūkst. Eur 2015-12-31 iki 54887,29 tūkst. Eur 2016-12-31.
___________________________________________________________
14

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-09 įsakymu Nr. 1K-388 patvirtinto 1-ojo VSAFAS „Informacijos

pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ 8 p. (su vėlesniais pakeitimais).
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Savivaldybės

nematerialusis

turtas

lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo

102,58 tūkst. Eur. Šio turto vertės padidėjimą įtakojo nauji investiciniai projektai „Žvejų rojus“, „Erinkodara“, programinės įrangos licencijos. Ruošiantis naujų investicinių projektų įgyvendinimui
buvo parengti keli teritorijų detalieji planai.
Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 322,47
tūkst. Eur. Pagal atskiras turto grupes ženkliau padidėjo infrastruktūros ir kiti statiniai – 2166,0
tūkst. Eur. Šį pokytį lėmė VIP lėšomis rekonstruotų pastatų (Kultūros ir laisvalaikio centro) ir
statinių (Stadiono) vertė, nupirkti du socialiniai būstai ir du automobiliai. Sumažėjo nebaigta statyba
ir išankstiniai mokėjimai 1037,02 tūkst. Eur (užbaigus objektų renovaciją iš nebaigtos statybos
grupės perkelta į infrastruktūros ir kitus statinius).
Savivaldybės finansinį turtą - 7707,29 tūkst. Eur - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė
investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus (išskyrus viešąsias įstaigas). Ilgalaikis
finansinis turtas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 54,91 tūkst. Eur. Ilgalaikio
finansinio turto vertę įtakojo 451,1 tūkst. Eur sumažintas UAB Molėtų vanduo įstatinis kapitalas
tam, kad būtų sumažinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, anuliuotos 1555507 vienetai
paprastųjų vardinių akcijų po 0,29 euro nominalios vertės, kurios priklauso Savivaldybei; 10,0
tūkst. Eur padidintas dalininko įnašas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai; su 1 Eur įnašu
Savivaldybė tapo VšĮ Kaimynystės namai dalininku; 361,6 tūkst. Eur padidėjo investicijos į
kontroliuojamas UAB ir asocijuotuosius subjektus, įvertinus jas nuosavybės metodo įtaka.
Trumpalaikis turtas, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 532,61 tūkst. Eur. Atsargų
grupėje didžiausią vertės dalį sudaro ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti – 632,95 tūkst.
Eur

(82,7 proc. visų atsargų). Materialusis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį

laikotarpį, kiti pastatai – tai pripažintas nereikalingas Savivaldybės funkcijoms vykdyti.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1017,37 tūkst. Eur.
Lyginant su 2015-12-31, jie padidėjo 176,67 tūkst. Eur. Didžiąją dalį pinigų ir pinigų ekvivalentų
sudaro Savivaldybės iždo lėšų likutis banke, VšĮ lėšų likutis gautas už suteiktas paslaugas.
Savivaldybės įsipareigojimai padidėjo 40,1 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
Savivaldybės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis sudarė 3 106,96tūkst.
Eur, lyginant su 2015 -12 - 31 sumažėjo114,89 tūkst. Eur . Savivaldybė 2016 m. paėmė paskolų iš
DANSKE banko 51,67 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti, o grąžino bankams 162,64
tūkst. Eur paskolų iš savų lėšų.
2016 m. DANSKE bankas perskolino 2011 m. paimtą SEB banko paskolą, t. y.
perskolinta paskola su fiksuotomis 5,46 proc. palūkanomis. Perskolinusio DANSKE banko
palūkanos sudaro 0,89 proc. + EURIBOR. Tai ženkliai sumažina mokamas palūkanas.
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Laikotarpyje, grąžinant paskolą nuo 2016-06-30

iki 2016-12-31, taikant fiksuotą palūkanų normą

5,46 proc., SEB bankui sumokėta 16,95 tūkst. Eur (53,5 proc. grąžintos paskolos dalies).
Perskolinus paskolą DANSKE banko kintamosiomis palūkanomis, laikotarpyje 2017-06-30 iki
2020-06-30 Savivaldybė sumokės 3,05 tūkst. Eur, t. y. 4,8 karto mažiau, lyginant grąžinimą su
fiksuotomis palūkanomis.
Savivaldybės gautos paskolos – 3034,80 tūkst. Eur – (perskolinus paskolą su fiksuotomis
palūkanomis) visos su kintama palūkanų norma. Kintamas palūkanas sudaro kintama palūkanų dalis
ir pastovi marža. Kintant situacijai skolinimosi rinkoje yra rizika, kad palūkanos gali augti. Kredito
rizika yra valdoma teisės aktais, kurie nustato savivaldybei skolinimosi limitus.
Savivaldybės trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 193,19 tūkst. Eur. Lyginant su
praėjusiu laikotarpiu, tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje keitėsi
reikšmingai, t. y. padidėjo 2,4 karto. Tai lėmė Savivaldybės administracijos įsiskolinimo
padidėjimas rangovams už stadiono ir kultūros namų rekonstrukciją (pagal sutartis 10 proc.
sulaikytų mokėjimų nuo įvykdytų darbų vertės) iki objektų pridavimo.
Savivaldybės finansinę būklę 2016 m. gruodžio 31 d. charakterizuoja grynojo turto
rodiklis, o finansinės būklės pokyčius – grynojo turto pasikeitimai.
Viešojo sektoriaus grynasis turtas – turto dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjekto turto
atėmus visą įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas. Savivaldybės grynasis turtas 2016 metų
pabaigai buvo 26 188,88 tūkst. Eur.; lyginant su 2015 metais sumažėjo 416,35 tūkst. Eur.
Savivaldybės grynasis turtas sudaro 47,7 proc. nuo bendrosios Savivaldybės turto vertės. Šis
santykis parodo, kiek turto liktų Savivaldybei padengus visus įsipareigojimus ir grąžinus
finansavimo sumas.
Savivaldybės grynąjį turtą sudaro: VSS sukauptas perviršis – 25685,67 tūkst. Eur;
nuosavybės metodo įtaka – 154,39 tūkst. Eur ir rezervai – 348,83 tūkst. Eur.
Savivaldybės rezervus - 348,83 tūkst. Eur - sudaro tikrosios žemės vertės rezervas ir
nekilnojamų kultūros vertybių vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervas per ataskaitinį laikotarpį
sumažėjo 13,8 tūkst. Eur perskaičiavus žemės vertę.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į Savivaldybės grynąjį turtą įtraukta nuosavybės
metodo įtaka sudarė 154,39 tūkst. Eur. Nuosavybės metodo įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatas
parodo Savivaldybės kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio
laikotarpio rezultatą, tenkantį Savivaldybei – įvertinus kontroliuojamų subjektų 2016 m. veiklos
rezultatus, nuosavybės metodo įtaka sumažėjo 70,5 tūkst. Eur.
Savivaldybės lėšomis įsigytas turtas (jo likutinė vertė) konsoliduotoje ataskaitoje rodomas
kaip perviršis, o įsiskolinimai iš savivaldybės uždirbtų pajamų mažina perviršį. Šį ataskaitinį
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332,04 tūkst. Eur. Perviršio sumažėjimas rodo,

kad per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo iš Savivaldybės uždirbtų lėšų įsigyto turto balansinė vertė
(jis nusidėvėjo daugiau, nei buvo įsigyta naujo turto) ir prisiimta įsipareigojimų iš Savivaldybės
lėšų yra daugiau nei sukaupta gautinų pajamų.
4.1. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas
Audito metu įvertinti Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamų ataskaitų duomenys ir
pareikšta nepriklausoma nuomonė.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracija pasirašė dvi finansavimo sutartis, iš
viso už 1 085 700,00 Eur. Faktiškai panaudota 1 083 434,60 Eur.
Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų, galinčių daryti įtaką 2016 metų
Ataskaitai apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus bei
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitai, nenustatyta. Molėtų rajono
savivaldybės administracijos 2016 metų ataskaitos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo visus atliktus darbus ir lėšų panaudojimą.
4.2. Audito rezultatai Savivaldybės biudžetinėse įstaigose
Buvo vertinama ar Savivaldybės biudžetinės įstaigos tinkamai pasirengė ir atliko 2016 m.
viso turto ir įsipareigojimų inventorizacijas, vadovaujantis patvirtintomis Inventorizacijos
taisyklėmis ir viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS). Dviejų įstaigų
peržiūrėti metinės inventorizacijos dokumentai, patikrintas atliktų inventorizacijų įforminimas.
Dalyvauta stebėtojo teisėmis vienos audituojamos įstaigos metinėje inventorizacijoje. Įsitikinta –
faktiškai apžiūrėtas turtas egzistuoja.
4.3. Savivaldybės skolinimasis 2016 metais
Audituota Savivaldybės galimybė imti iki 854,5 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą:
- 623,5 tūkst. Eur ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti;
- 231,0 tūkst. Eur investiciniams projektams, finansuojamiems iš ES fondų, valstybės
investicijų programos, vykdyti.
Skolų refinansavimas nedidina Savivaldybės skolos, todėl Savivaldybei paėmus 623,5
tūkst. Eur ir ją refinansavus pagal anksčiau pasirašytas kredito sutartis su bankais, Savivaldybės
skolinimosi limitai nebus viršyti.
Savivaldybei paėmus 231,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investiciniams projektams
vykdyti, įstatyme nustatyti skolinimosi limitai nebus viršyti.
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priėmimą dėl investicijų projektų, kurie bus finansuojami Savivaldybės 2016 m. skolintomis
lėšomis, sąrašo patvirtinimo. Taip pat stebėti, ar Savivaldybės skola neviršija 40 procentų 2016 m.
Finansinių rodiklių įstatymo 7 priede nurodytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir šio
įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės
biudžetui sumos. Nurodyta visus naujai prisiimtus Savivaldybės įsipareigojimus pagal paskolų
sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus skelbti Savivaldybės interneto svetainėje,
nurodant panaudojimo paskirtį.

III. REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant į tai, kad rekomendacijos dėl nurodytų neatitikimų buvo pateiktos atliekant
auditus, šioje audito ataskaitoje rekomendacijų neteikiu.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė
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