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ŠILUTĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188727349, adresas Dariaus ir Girėno 1 Šilutė,

ŠILUTĖS SAVIVALDYBĖS IŽDO 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. kovo 25 d.
I. BENDROJI DALIS
Šilutės savivaldybės iždas yra juridinio asmens teisių neturintis išteklių fondas, kurio
veikla kaupti, valdyti ir naudoti savivaldybės išteklius.
Savivaldybės iždo steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Šilutės savivaldybės
administracija, turinti juridinio asmens teises. Šilutės savivaldybės administracija yra biudžetinė
įstaigą, kodas 188723322, adresas: Dariaus ir Girėno 1, Šilutė, Lietuvos Respublika.
Veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.
Savivaldybės iždo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų Šilutės savivaldybės
finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą Savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir
ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti
ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.
Iždo buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia Šilutės savivaldybės
administracijos Biudžeto ir finansų skyrius, kuris yra Šilutės savivaldybės administracijos
struktūrinis padalinys.
2014 metų savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 m.
gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Šilutės
savivaldybės iždas neturi.
Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2014 m. iždo veiklai, nebuvo.
II. APSKAITOS POLITIKA
Šilutės savivaldybės iždo finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo
apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.
Šilutės savivaldybės iždas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines
ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka bei savivaldybės iždo apskaitos politika, patvirtinta savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.A1-1488.
Savivaldybės iždo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis
ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas litais.
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Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas
Apskaitos politika keičiama, kai keičiasi VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas
apskaitoje registruojamas ir finansinių ataskaitų rinkinyje parodomas retrospektyviai, išskyrus
atvejus kai VSAFAS pakeitimuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas.
Klaidos pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo skirstomos į esmines ir neesmines.
Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai jos pastebėtos koregavimą parodant
toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos
retrospektyviai, klaidų poveikį perviršiui ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų
ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai savivaldybės iždas įgyja teisę gauti pinigus ar
kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos ir registruojamos įsigijimo
savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo
savikaina, atėmus
atgautas sumas ir nuvertėjimo nuostolius. Ilgalaikių gautinų sumų
savivaldybės iždas neturi.
Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai litais. Finansinės būklės
ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto
Finansavimo sumos
.
Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos”
nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybės iždo apskaitoje pripažįstamos, kai
atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybės iždas
gauna iš valstybės biudžeto.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės
biudžeto, sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.
Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos savivaldybės iždo apskaitoje yra
grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, kurių
paskirtis registravimo apskaitoje metu neaiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos
finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiškėja tikroji jų paskirtis.
Finansiniai įsipareigojimai
Finansinių įsipareigojimų apskaitai taikomi 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ nustatyti reikalavimai.
Savivaldybės ižde visi įsipareigojimai yra finansiniai įsipareigojimai ir skirstomi į
ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriamos ilgalaikės
vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių vidaus
paskolų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos, grąžintinos finansavimo sumos ir
kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
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Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Finansinės būklės ataskaitoje trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai parodomi įsigijimo
savikaina, atėmus apmokėtas sumas, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami ir
parodomi amortizuota savikaina.
Pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių
ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS
„Finansavimo sumos“.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai
nuo pinigų gavimo momento.
Gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti
grąžintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos
Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis
įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo
įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma
negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos
anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.
Sąnaudos
Savivaldybės iždo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11-ąjame
VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus.
Finansavimo sąnaudos Savivaldybės iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai
savivaldybės iždas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš
savivaldybės biudžeto. Palūkanų ir kitos su įsipareigojimais susijusios sąnaudos registruojamos
taikant kaupimo principą pagal šių sąnaudų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS nustatytus
reikalavimus.
Segmentų apskaita
Finansavimo sąnaudos apskaitomos pagal segmentus ir informacija pagal segmentus
pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų
pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.
Segmentai išskiriami pagal šias savivaldybės atliekamas valstybės valdymo funkcijas:
bendrųjų valstybės paslaugų; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; gynybos; ekonomikos
sektoriaus; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros
ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos.
Tarpusavio užskaita
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat
pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai
konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas. Vadovaujantis 21-ojo VSAFAS „Sandoriai
užsienio valiuta” nuostatomis tarpusavyje užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir
neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio įtakos.
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III. PASTABOS
3.1. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. 2014
metų savivaldybės iždo finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis savivaldybės iždo
apskaitos politika patvirtinta 2010 m. gruodžio 31d. savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr.A1-1488.
Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nebuvo pastebėta ir nebuvo taisyta.
3.2. Finansinis turtas (P05, P06)
Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą yra pateikta 6-ojo VSAFAS 5 priede (1
priedas) ir 17-ojo VSAFAS 6 priede (2 priedas).
3.2. Išankstiniai apmokėjimai
2014 m. gruodžio 31 d. savivaldybės iždo išankstinių apmokėjimų nebuvo.
3.3. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P10)
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede
(3 priedas).
Per ataskaitinį laikotarpį per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimo požymių nebuvo
ir nuvertėjimas nebuvo pripažintas.
3.4. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P11)
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede (4
priedas).
3.5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį
Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės iždas gavo finansavimo sumas iš valstybės
biudžeto. Informacija apie gautas, perduotas, panaudotas ir grąžintas finansavimo sumas yra
pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede (5 priedas).
3.6. Finansavimo sumų likučiai
Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede (6
priedas).
3.7. Informacija apie įsipareigojimus (P13, P14)
Savivaldybės iždo finansinius įsipareigojimus sudaro: gautos ilgalaikės ir trumpalaikės
paskolos, sukauptos mokėtinos sumos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos. Informacija apie
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iždo finansinius įsipareigojimus yra pateikta 17-ojo standarto 9,10 ir 11 prieduose (7, 8 ir 9
priedai).
3.8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (P17)
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS
12 priede (10 priedas).
3.9. Informacija apie pajamas ir sąnaudas (P19,P20, P21, P22, P23)
Savivaldybės iždo pajamas sudaro mokesčių, rinkliavų ir kitos pajamos. 2014 metų
finansinėse ataskaitose mokesčių pajamos pripažintos ir užregistruotos apskaitoje pagal VMI
pateiktas ataskaitas. Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį įvertintos 17-ojo VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatyta tvarka (11 priedas). Informacija apie
mokesčių pajamas yra pateikta 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, o
apie kitas pajamas 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ (12, 13 ir 15 priedai).
3.10. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis (P24)
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis yra pateikta 17ojo VSAFAS 13 priede (16 priedas).
3.11. Informacija pagal veiklos segmentus
Finansavimo sąnaudos iždo apskaitoje grupuojamos pagal veiklos segmentus.
Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikta 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas
finansinių ataskaitų rinkinyje“ (14 priedas).

Savivaldybės administracijos direktorius

Sigitas Šeputis
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