
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS (IŽDO)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2010 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I.BENDROJI DALIS

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra
savivaldybės biudžetinė įstaiga,  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 iždo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Šilalės
rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Finansų skyrius.
           Savivaldybės iždas kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.
           Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Šilalės rajono savivaldybės iždo veiklą
finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

                                   II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
          Savivaldybės iždas pagal šią VMI prie FM formą pripažino gautinas mokesčių ir kitas
pajamas. 2010-09-30 VMI prie FM Šilalės rajono savivaldybei nepervedė 138036 Lt. Daugiausiai
nepervesta gyventojų pajamų mokesčio 126785 Lt.

2.Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Savivaldybės administracijos priskaičiuotas gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 60330 Lt.
3.Sukauptos gautinos sumos

          Savivaldybės iždas, pagal pateiktas viešojo sektoriaus subjektų pažymas užregistravo
sukauptas gautinas finansavimo sumas  iš valstybės biudžeto 869892 Lt mokinio krepšeliui, 4125 Lt
valstybinėms funkcijoms atlikti.
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4. Kitos gautinos sumos
Kitas gautinas sumas 20800 Lt sudaro: palūkanos už depozitus -15208 Lt, VMI prie FM

nepervestos pajamos iš baudų ir konfiskacijos ir kitas neišvardintas pajamas - 5592 Lt.
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Savivaldybės iždo sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko finansavimo sumos iš

valstybės biudžeto: valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti liko 1079170 Lt, mokinio krepšeliui
finansuoti 515987 Lt, gautos lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus – 1388900 Lt

6.Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Informacija apie finansavimo sumas yra pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

          7.Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Šilalės rajono savivaldybė iš įvairių komercinių bankų investiciniams projektams finansuoti

yra paėmusi septynias ilgalaikes paskolas. Viena ilgalaikė paskola paimta iš Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos.

8.Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
9.Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

          Savivaldybė yra paėmusi trumpalaikes paskolas: iš komercinio banko 1000000 Lt
trumpalaikę paskolą (kredito linija), iš Finansų ministerijos yra gavusi 1200000 Lt paskolą laikinam
apyvartos lėšų trūkumui padengti.

10.Sukauptos mokėtinos sumos
         Pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos
finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 874017 Lt, sukauptos finansavimo sąnaudos 1344724 Lt.

11.Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Biudžetinėms įstaigoms grąžintinos sumos, kurias biudžetinės įstaigos pervedė už teikiamas

paslaugas, bet turi teisę susigrąžinti - 186388 Lt.

VEIKOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. Mokesčių pajamos
Mokesčių pajamas sudaro: LR finansų ministerijos pravestos lėšos, skirtos savivaldybių

gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, lėšos , skirtos savivaldybių
gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, valstybinės mokesčių inspekcijos pravestos mokesčių
pajamos ir likusios nepervestos mokesčių sumos 2010 m. rugsėjo 30 d. pagal formą „Mokesčių ir
kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1 VP 4 priedo papildomi duomenys apie pervestas ir
likusias nepervestas mokesčių ir kitų įmokų įplaukas į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis“.

Didžiausią dalį mokesčių pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis - 15976026 Lt,
juridinių asmenų nekilnojamo turto  mokesčio pajamos – 195401 Lt

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Reikšmingiausią dalį  pagrindinės veiklos kitų pajamų sudaro pajamos iš baudų ir

konfiskacijos -390719 Lt.
14. Pagrindinės veiklos sąnaudos – finansavimo
Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos -

15218904 Lt ir per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos viešojo sektoriaus subjektų sukauptos
finansavimo sąnaudas 1344724  Lt.

15. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.
Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 636889  Lt
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16.Finansinės investicinės veiklos rezultatas
Iždas per ataskaitinį laikotarpį bankams už paskolas sumokėjo 295131 Lt palūkanų, o

palūkanų lėšų už  likučius banko sąskaitose gavo 45675 Lt, todėl finansinės investicinės veiklos
rezultatas 2010-09-30 yra neigiamas (249456 Lt).

17.Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių
metų pradžios iki paskutinio tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvimo  įvertinta.
           18.Šilalės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje restruktūrizavimas ar veiklos
nutraukimas nenumatomas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika
pavaduojantis direktorių

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


