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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2010 M. KOVO 31 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. kovo 31 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).
             Informacija, kurios reikalauja pagal 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“ yra pateikta lentelėje (3 priedas).
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7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
3 priedas

PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS
TAIKYMO POVEIKIS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS

ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI

Eil.
Nr. Suma1

A.
Aktyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki
perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą
apskaitos politiką

231558131

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas -2792157
1.1 Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-) -2799189
1.2. Nematerialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-) -2968
1.3. Anksčiau neregistruoto nematerialiojo turto registravimas apskaitoje (+) 10000
1.4. Anksčiau registruoto nematerialiojo turto nurašymas iš apskaitos (-)
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas -92362575

2.1. Ilgalaikio materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo įkėlimas (-) -92350358
2.2. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-) -7651

2.3. Anksčiau neregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registravimas
apskaitoje 26934

2.4. Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)

2.5. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
vertinimo tikrąja verte (+/-) -21500

2.6. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl biologinio
turto iškėlimo (-)

2.7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį
priimtas sprendimas parduoti, iškėlimo (-) -10000

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 (+/-)

3.5. Anksčiau neregistruoto ilgalaikio finansinio turto registravimas apskaitoje
4. Biologinio turto registravimas apskaitoje

4.1. Biologinio turto perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio
turto (+)

4.2. Biologinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl įvertinimo metodo
pasikeitimo (-)

5. Trumpalaikio turto iškėlimas (-) -1438221
6. Atsargų balansinės vertės pasikeitimas -8894

6.1. Atsargų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
6.2. Anksčiau neregistruotų atsargų registravimas apskaitoje (+)
6.3. Atsargų balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas sprendimas

1 Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos ir (arba) paaiškinamos papildomai.
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Eil.
Nr. Suma1

parduoti, įkėlimo (+)
6.4. Anksčiau registruotų atsargų nurašymas iš apskaitos (-) -8894
7. Išlaidų ir sąnaudų iškėlimas (-) -4783692
8. Gautinų sumų vertės pasikeitimas 5335511

8.1. Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
8.2. Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje (+) 5335511
9. Kiti koregavimai -3096
B. Turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS 135505007

C.
Pasyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki
perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą
apskaitos politiką

231558131

1. Finansavimo sumų pasikeitimas 129297802

1.1. Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo,
biologinio, ilgalaikio finansinio turto balansinių verčių sumai, įkėlimas 129301050

1.2. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pasikeitimas (+/-) -3248
2. Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-) -2802157
3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo iškėlimas (-) -92350358
4. Fondų iškėlimas (-) -130728728
5. Pardavimų ir paslaugų bei pajamų iškėlimas (-)
6. Įsipareigojimų vertės pasikeitimas 550645

6.1. Atidėjinių suformavimas (+)
6.2. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų registravimas (+)
6.3. Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje (+) 550738
6.4. Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas (+/-) -93
7. Grynojo turto likučio registravimas -20328

7.1. Nuosavybės metodo įtaka (+/-)
7.2. Kita -20328

D. Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma pradinėje
finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS 135505007
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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).

  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 nebuvimo  įvertinta.
           Tarpinė finansinė ataskaita sudaryta pirmą kartą.

Administracijos direktorius                                                        Jonas Gudauskas

Albina Čepauskienė, tel (8 449) 76136
Vyr.specialistė


