
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRIVATIZAVIMO FONDO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2010 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I.BENDROJI DALIS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos privatizavimo fondas įsteigtas Šilalės rajono
savivaldybės administracijos vardu, kuri  įregistruota 2001 m. rugsėjo 25 d., rejestro Nr. 004014,
įstaigos kodas 188773720.
           Savivaldybės administracijos steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba.

Savivaldybės administracijos buveinė: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė.
     Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondas dirba pagal patvirtintus nuostatus, turi

atskirą sąskaitą banke. Privatizavimo fondo komisija patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės
taryboje.
           Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų
rinkinį rengia Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Finansų skyrius
           Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Šilalės rajono savivaldybės
privatizavimo fondo veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

                                                            II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijos Finansų skyrius savivaldybės
privatizavimo fondo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Perėjimo prie VSAFAS taikymo  dieną Šilalės rajono savivaldybės administracijos Finansų
skyrius pagal VSAFAS įvertino, pripažino ir naujojo sąskaitų plano registravimo sąskaitose
užregistravo pradinius likučius.
           Vadovaujantis 23 18 p. dėl informacijos pateikimo 7- ojo VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 4 priedu, informuojame, kad pagal pateiktą lentelę,
perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikio rodomai
informacijai pradinėje finansinėje būklėje nebuvo.

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
4 priedas

PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS
TAIKYMO POVEIKIS MOKESČIŲ IR IŠTEKLIŲ FONDŲ PRADINĖJE FINANSINĖS

BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI

Eil.
Nr. Suma1

A. Aktyvų (turto) suma paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos
pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką

3096

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
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Eil.
Nr. Suma1

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
3. Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas

3.1. Nuosavybės metodo taikymo įtaka ilgalaikiam finansiniam turtui (+/-)
3.2. Ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje

3.3. Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo įvertinimo
tikrąja verte (+/-)

3.4. Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo įvertinimo
amortizuota savikaina

4. Atsargų vertės pasikeitimas
4.1. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, vertės įkėlimas
4.2. Kitų atsargų vertės pasikeitimas
5. Gautinų sumų vertės pasikeitimas

5.1. Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
5.2. Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje
6. Kiti koregavimai
B. Turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS 3096

C.
Pasyvų (įsipareigojimų ir rezervų) suma paskutinę dieną iki perėjimo
prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos
politiką

3096

1. Finansavimo sumų vertės pasikeitimas
2. Rezervų vertės pasikeitimas
3. Įsipareigojimų vertės pasikeitimas

3.1. Atidėjinių suformavimas
3.2. Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje
3.3. Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas
4. Grynojo turto likučio pasikeitimas

D. Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma pradinėje
finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS

3096

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

                     FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Privatizavimo fondo lėšų likutis iš 2009 m. 812 Lt

2. Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos už žemės sklypų kadastrinius matavimus.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

              3. Pagrindinės veiklos sąnaudos – kitos
Pagrindinę sąnaudų dalį sudaro privatizuojamo turto vertinimo sąnaudos – 2000 Lt, taip pat

kadastrinių matavimų, privatizavimo biuletenių prenumeratos sąnaudos
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              4. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas
Pagrindinės veiklos deficitas susidarė dėl patirtų pagrindinės veiklų sąnaudų.

5. Finansavimo sumų nėra.
              6. Tarpinė finansinė ataskaita sudaryta pirmą kartą.

Administracijos direktorius                                                     Jonas Gudauskas

Stanislava Gedvilienė, tel (8 449) 76136
Finansų skyriaus vedėja


