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2010 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I.BENDROJI DALIS

           Šilalės rajono savivaldybės administracija  yra savivaldybės biudžetinė įstaiga,  įregistruota
2001 m. rugsėjo 25 d.  Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, rejestro Nr. 004014, įstaigos
kodas 188773720.
           Savivaldybės administracijos buveinė: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė.
           Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės
administracijos filialai), kurių yra 14, registruotos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
ir turi atsiskaitomąsias sąskaitas banke.
           Šilalės rajono savivaldybės administraciją sudaro: struktūriniai padaliniai, į struktūrinius
padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir  struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos
(savivaldybės administracijos filialai).Steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba.
           Šilalės rajono savivaldybės administracijos apskaitą tvarko buhalterijos tarnyba, jos
struktūrinių padalinių - seniūnijų apskaitą tvarko juose esantys buhalteriai, kurie finansinių ataskaitų
rinkinį pateikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui – Finansų
skyriui.
           Šilalės rajono savivaldybės bendrą administracijos finansinių ataskaitų rinkinį rengia Šilalės
rajono savivaldybės administracijos padalinys - Finansų skyrius.
           Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus ir kitus subjektus pateikta prieduose Nr.1,
Nr.2 (pridedama).
           Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Šilalės rajono savivaldybės
administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.
           Ataskaitinis laikotarpis: 2010 m. sausio 01 d. – 2010 m. birželio 30 d.
           Šilalės rajono savivaldybės administracijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas
nenumatomas.

                                II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracija apskaitą tvarko ir finansinių
ataskaitų rinkinį rengia pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus
(toliau – VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d.
nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus
subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2921) 3 punktu, įstaiga skaičiuoja ilgalaikio turto
nusidėvėjimą nuo 2010 m. sausio 1 dienos.



III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Už ataskaitinį laikotarpį Šilalės rajono savivaldybės administracijos parengtos finansinės
ataskaitos atitinka  VSAFAS reikalavimus ir pateikiamos atsižvelgiant į 1-ojo VSAFAS
„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“nuostatas.
           Informacija  apie  veiklos rezultatus pateikta  3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“1
priede, finansinę būklę  2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede (pridedama).

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2010 m. birželio 30 d. be praėjusio ataskaitinio laikotarpio
palyginamųjų sumų pateiktos finansavimo pajamos ir veiklos sąnaudos.
Informacija apie finansavimo sumas pateikta  20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  4 priede.
           Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų
pradžios iki paskutinio tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo įvertinta.

Administracijos direktorius             Jonas Gudauskas


