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BENDROJI DALIS

1.Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau Administracija) registracijos kodas –
188712799, juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 19 d., adresas – Vilniaus g. 44,
Molėtai. Administracijos steigėja yra Molėtų rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės
biudžeto asignavimų valdytoja. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Administracija
priklauso Molėtų rajono savivaldybės viešojojo sektoriaus subjektų grupei. Veiklos funkcijos
apibrėžtos Administracijos nuostatuose.
2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikiama aiškinamojo
rašto 1 priede „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje“.
3. Į Molėtų rajono savivaldybės administraciją įeina šie teritoriniai padaliniai (filialai):
Eil.Nr. Pavadinimas

Buveinių adresas

1.

Alantos seniūnija

Turgaus a. 9, Alantos mstl.,
Molėtų rajono savivaldybė

2.

Balninkų seniūnija

Alaušų g. 21, , Balninkų mstl.,
Molėtų rajono savivaldybė

3.

Čiulėnų seniūnija

Toliejų
k,
savivaldybė

4.

Dubingių seniūnija

Dubingių mstl, Molėtų rajono
savivaldybė

5.

Giedraičių seniūnija

Vilniaus g. 26, Giedraičių mstl,
Molėtų rajono savivaldybė

6.

Inturkės seniūnija

Inturkės k,
savivaldybė

Molėtų

Molėtų

rajono

rajono

7.

Joniškio seniūnija

Joniškio mstl, , Molėtų rajono
savivaldybė

8.

Luokesos seniūnija

S.Dariaus ir S.Girėno 4, Molėtai,
Molėtų rajono savivaldybė

9.

Mindūnų seniūnija

Mindūnų k,
savivaldybė

10.

Suginčių seniūnija

Taikos g. 24, Suginčiai, Molėtų
rajono savivaldybė

11.

Videniškių seniūnija

Videniškiai,
savivaldybė

Molėtų

Molėtų

rajono

rajono

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Molėtų rajono savivaldybės administracijoje
darbuotojų skaičius buvo 132.

II.

NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

5. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2015 metų finansinių
ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Molėtų rajono savivaldybės finansų skyriui
III.

PASTABOS

6. Nematerialiojo turto vertės pokytį lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąlygoja tik
nusidėvėjimas . Naujų projektų, vykdomų iš Europos Sąjungos fondo lėšų, užpajamuota nebuvo.
7. Ilgalaikio materialiojo turto vertės nežymius pasikeitimus sąlygoja nusidėvėjimas ir ES
lėšomis vykdomų projektų vertės užpajamavimas į nebaigtą statybą.
8. Finansinio turto padidėjimą sąlygojo nuosavybės metodo įtaka įvertintas kontroliuojamų
įmonių II ketvirčio veiklos rezultatas. Didžiausias pelnas – 132629 eur UAB Molėtų šiluma
9. Įstaigoje yra užregistruoto biologinio turto vertė nepasikeitė.
10. Atsargų likutis rodo užpajamuotą inventorių , gautą iš ES finansuojamų projektų lėšų.
Pasibaigus projektams jis bus perduotas eksploatacijai. Parduodamo turto vertė nepasikeitė.
11. Išankstinius apmokėjimus sudaro VSS ir ne VSS subjektams ateinančių laikotarpių
sąnaudoms pervestos lėšos įvairioms programoms vykdyti, ateinančių laikotarpių transporto ir turto
draudimo, bei spaudinių prenumeratos sąnaudos.

12.

Gautinas sumas už turto naudojimą sudaro negyvenamųjų patalpų nuoma ir

komunaliniai. Sukauptas gautinas sumas sudaro finansavimo pajamos iš Savivaldybės ir Valstybės
biudžetų, iš kurių didžioji dalis yra priskaitytos už birželio mėn. socialinės išmokos, miesto ir
rajono komunalinio ūkio priežiūros darbai, atostogų rezervas.
13. Pinigų likučio banko sąskaitose didžiąją dalį sudaro LR socialinės ministerijos pervestos
lėšos šalpos ir išmokoms vaikams mokėti.
14. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 2 priede „Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
15. Trumpalaikes sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginiai ir finansavimo sąnaudos.
16. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės
veiklos sąnaudos priskiriamos šiems segmentams : bendros valstybė paslaugos, gynyba, viešoji
tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis, sveikatos
apsauga, poilsis, kultūra ir religija, švietimas, socialinė apsauga. Kitos veiklos sąnaudos
priskiriamos būto ir komunalinio ūkio segmentui.
17. Grynąjį rezultatą padidino pajamos už turto nuomą ir gyvenamojo būsto pardavimai, bei
kontroliuojamų subjektų rezultatų įvertinimas nuosavybės įtakos metodu.
18. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
19. Teisinių ginčų , kurie įtakotų finansinę būklę, įstaiga neturi.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Karolis Balčiūnas

Vyr. buhalterė

Ramunė Vidžiūnienė

