
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS (IŽDO)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2010 M. KOVO 31 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).

Vadovaujantis 26-uoju Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu
„Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ ir kitais VSAFAS, Savivaldybės
administracijos Finansų skyrius, perėjimo prie VSAFAS dieną įvertino, pripažino ir užregistravo
naujojo sąskaitų plano registravimo sąskaitose pradinius likučius.
             Savivaldybės iždas savo apskaitoje teisingai neapskaitė 2010 m. sausio 1 d. mokesčių ir
kitų pajamų likučių, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM) nepateikė duomenų, kadangi nauja mokesčių apskaitos
informacinė sistema, kuri Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo apskaitoje turi
įgyvendinti Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, bus įdiegta tik
2010 metų pabaigoje (2010-06-09 rašto Nr. (23.4-370R-5728). Vadovaujantis 23 VSAFAS 18 p.,
dėl šios priežasties informacija, kurios reikalauja pagal 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“  žemiau pateiktoje lentelėje nėra tiksli, kadangi
neužregistruotos visos gautinos sumos.
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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

8948762

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
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 564029

5.1. Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
5.2. Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje 564029
6. Kiti koregavimai -8414004
B. Turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS 1098787

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

8948762

1. Finansavimo sumų vertės pasikeitimas
2. Rezervų vertės pasikeitimas
3. Įsipareigojimų vertės pasikeitimas 3381183

3.1. Atidėjinių suformavimas
3.2. Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje 3381183
3.3. Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas
4. Grynojo turto likučio pasikeitimas -11231158

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

1098787

1 Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos ir (arba) paaiškinamos papildomai
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal pateiktą

2010-06-09 raštą Nr. (23.-37)-R-5728 informavo, kad savivaldybėms kiekvieną vieną mėnesį teiks
tik duomenis apie pervestinas, pervestas ir laikotarpio pabaigai likusias nepervestas mokesčių bei
kitų įmokų įplaukų sumas augančiai nuo metų pradžios 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 biudžetų pagal įmokų rūšis“.
          Savivaldybės iždas pagal šią VMI prie FM formą pripažino gautinas mokesčių ir kitas
pajamas. 2010-03-31 VMI prie FM Šilalės rajono savivaldybei nepervedė 156059 Lt. Daugiausiai
nepervesta gyventojų pajamų mokesčio 149905 Lt.

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

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 67411 Lt. VMI  prie FM nepervedė 173 Lt mokesčio už
medžiojamųjų gyvūnų ir valstybinius gamtos išteklius.

3.Sukauptos gautinos sumos
          Savivaldybės iždas, pagal pateiktas viešojo sektoriaus subjektų pažymas užregistravo
sukauptas gautinas finansavimo sumas  iš valstybės biudžeto 1299 Lt mokinio krepšeliui, 800003 Lt
valstybinėms funkcijoms atlikti.

4. Kitos gautinos sumos
Kitas gautinas sumas 2562 Lt sudaro VMI prie FM nepervestos pajamos iš baudų ir

konfiskacijos ir priskaitytos negautos palūkanos už banke esančius pinigų likučius -12169 Lt.
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Savivaldybės iždo sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko finansavimo sumos iš

valstybės biudžeto: valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti liko 619561 Lt, mokinio krepšeliui
finansuoti 568538 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 – 801302 Lt, sukauptos finansavimo sąnaudos 1172287
Lt.

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

paslaugas, bet turi teisę susigrąžinti - 134898 Lt.
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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. kovo 31 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 - 4975055 Lt, juridinių
asmenų nekilnojamo turto  mokesčio pajamos – 111862 Lt

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

konfiskacijos -116702 Lt, mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą -52047 Lt.
14. Pagrindinės veiklos sąnaudos – finansavimo
Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos -

4596137 Lt ir per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos viešojo sektoriaus subjektų sukauptos
finansavimo sąnaudas 1172287 Lt.

15. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.
Pagrindinės veiklos deficitas padidėjo 295923 Lt
16.Finansinės investicinės veiklos rezultatas
Iždas per ataskaitinį laikotarpį bankams už paskolas sumokėjo 129973 Lt palūkanų, o

palūkanų lėšų už  likučius banko sąskaitose gavo 12171 Lt, todėl finansinės investicinės veiklos
rezultatas 2010-03-31 yra neigiamas (117802 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.
           19.Tarpinė finansinė ataskaita sudaryta pirmą kartą.

Administracijos direktorius                                                        Jonas Gudauskas

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


