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Situtes rajono savivaldyb6s administracija
Dariaus ir Gireno g. l, LT-99133 Silute

Srr,urns RAJoNo sAvIvALDYBES

lLno

20t6 METU FTNANSTNTU ATASKATTU RTNKINIO AISKTNAMASTS nAsr.q.S

I. BENDROJI DALIS

-

Silutes rajono savivaldybes administracija (toliau savivaldybe) yra savivaldybOs biudZetine
istaiga, iregistruotajuridiniq asmenq registre 1998 m. geguZes 25 d., istaigos kodas188723322.
Savivaldybes administracijos buveine: Dariaus ir Gireno g. l, LT-99133 Silute.
kontroliuojantis subjektas yra Silutes rajono savivaldybes
Savivaldybes iildo steigejas
administracija, turinti juridinio asmens teises.
Veiklos rti5is: Lietuvos Respublikos savivaldybiq veikla.
Silutes rajono savivaldybes iZdo apskaitq tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkin! rengia Silutes
rajono savivaldybes administracijos strukturinis padalinys BiudZeto ir finansq skyrius, kuris yra
Silutes savivaldybes administracijos strukttirinis padalinys.
Savivaldybes administracijos BiudZeto ir finansq skyrius yra juridinio asmens teisiq neturintis
vie5ojo sektoriaus subjektas.
SilutOs rajono savivaldybes iZdo paskirtis
uZtikrinti efektyvq ir racionalq savivaldybes
ir
naudojimq
tarybos patvirtintoms socialinems ir
i5tekliq
valdym4
savivaldybes
finansiniq
ekonominems bei kitoms programoms igyvendinti, savivaldybes biudZetinems lstaigoms i5laikyti ir
vieSqjq paslaugq teikimui organizuoti.
Savivaldybes iZdas kontroliuojamq, asocijuotq subjektq, filialq ir kitq strukt[riniq padaliniq
neturi.
Reik5mingq ivykiq, kurie gali tureti itakos iZdo veiklai, nebuvo.

ir

-

-

jq

II. APSKAITOS POLITIKA
Finansiniq ataskaitq parengimo pagrindas

Savivaldybes administracijos BiudZeto ir finansq skyrius nuo 2010 m. sausio I d. savivaldybes
iZdo apskait4 tvarko, organizuoja ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos
istatymu, Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirtintais Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS).
Savivaldybes iZdas taiko apskaitos politik4, kuri patvirtinta Silutes rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus 2016 m. rugsejo 29 d. lsakymu Nr.Al-1235 "Del Silutes rajono
savivaldybes iZdo apskaitos vadovo tvirtinimo"
Savivaldybes iZdo apskaita tvarkoma atskirai nuo savivaldybes administracijos apskaitos.
Savivaldybes iZdas taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konketaus VSAFAS reikalavimo, Savivaldybes
iZdas vadovauj asi bendraisiais apskaitos principai s.
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Savivaldybes iZdo apskaitos politika

-

tai apskaitos principai, metodai ir taisykles, skirtos

apskaitai tvarkyti bei finansinems ataskaitoms sudaryti ir pateikti.

Savivaldybes iZdo apskaitos politika gali biiti keidiama del istatymq ar kitq teises aktq
pasikeitimo del to, kad pakeitus apskaitos politikq bus tiksliau atskleidZiama Savivaldybes iZdo
finansine bUkle ar veiklos rezultatai. Apskaitos politikos pakeitimai taikomi nuo patvirtintos dienos.
Parengtos ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus.
Savivaldybes iZdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
Sis ataskaitq rinkinys parengtas ukiniq operacijq ir ivykiq apskaitai taikant kaupimo princip4 bei
taikant vienodus apskaitos metodus pana5iems sandoriams
kitiems ivykiams pana5iomis
aplinkybemis.
Finansinig ataskaitg valiuta
Siame ataskaitq rinkinyje pateikiami duomenys i5rei5kiami Lietuvos Respublikos piniginiu
vienetu - eurais.
Finansinis turtas
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 17 - ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
finansiniai isipareigojimai". Finansinis turtas - turtas, kuris yra pinigai ir pinigq ekvivalentai; sutartine
teise pasikeisti finansinemis priemonemis su kita Salimi galimai sau palankiomis sqlygomis; isigyti kito
subjekto vertybiniai popieriai; sutartine teise gauti pinigus ar kitq Sioje apibreZtyje nurodytqturtq i5 kito

ir

subjekto.

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai savivaldybes iZdas gauna arba pagal
vykdom4 sutarti igyja teisg gauti pinigus ar kitq finansini turtq. Pinigai ir kitas finansinis turtas,
numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius
laidavimo ra5tus, turtu
nepripaZistami, kol jie neatitinka finansinio turto apibreZimo.
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai savivaldybes iZdas igyja teisg gauti pinigus ar kit4
finansini turt4 pagal 17-q)i VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai".
Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yru ivertinamos ir registruojamos isigijimo
savikaina. Trumpalaikes gautinos sumos finansines bukles ataskaitoje parodomos isigijimo savikaina,
atemus atgautas sumas ir nuvertejimo nuostolius. Ilgalaikiq gautinq sumq savivaldybes iZdas neturi.
Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigams priskiriami bankq s4skaitose laikomi pinigai eurais. Finansines bokles ataskaitoje
pinigai ir jq ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos apskaitomos pagal 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos" nustatytus
reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybes iZdo apskaitoje pripaZistamos, kai atitinka VSAFAS
nustatytus pripaZinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybes iZdas gauna i5 valstybes biudZeto.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos. Asignavimq valdytojams
perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos i5 valstybes biudZeto, s4naudomis nepripaZistamos,
bet registruojamos perduotos fi nansavimo sumos.
Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos savivaldybes iZdo apskaitoje yra
grupuojamos pagal finansavimo sumr+ paskirti. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, kuriq paskirtis
registravimo apskaitoje metu neaiSki (nepiniginiam turtui ar i5laidoms), priskiriamos finansavimo
sumoms kitoms i5laidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiSkeja tikoji jq paskirtis.

ir
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Finansiniai isipareigoj imai
Finansiniq isipareigojimq apskaitai taikomi 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui" nustatyti reikalavimai.
Savivaldybes iZde visi isipareigojimai yra finansiniai isipareigojimai ir skirstomi i ilgalaikius ir
trumpalaikius. Prie ilgalaikiq finansiniq isipareigojimq priskiriamos ilgalaikes vidaus paskolos. Prie
trumpalaikiq finansiniq isipareigojimq priskiriama: ilgalaikiq vidaus paskolq einamqjq metq dalis,
moketinos finansavimo sumos, grqZintinos finansavimo sumos ir kiti trumpalaikiai finansiniai
isipareigojimai.
Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Finansines
bukles ataskaitoje trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai parodomi isigijimo savikaina, atemus
apmoketas sumas, ilgalaikiai finansiniai lsipareigojimai ivertinami ir parodomi amortizuota savikaina.
Pajamos
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir
socialiniq imokq pajamos", l0-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 2O-ajame VSAFAS ,,Finansavimo
sumostt.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos
finansinese ataskaitose tq ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo
momento.
Gaunamos iplaukos uZ biudZetiniq istaigq suteiktas paslaugas, kurios tures biiti gr4Zintos toms
padioms biudZetinems lstaigoms, pajamomis nepripaZistamos.
Mokesdiq pajamos pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi, kur! ivyksta mokestinis ivykis, jei
mokesdiq prievoles sum4 galima patikimai lvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo ivyko mokestinis
ivykis, finansiniq ataskaitq parengimo dienos. Jeigu mokesdiq prievoles suma negali biiti patikimai
ivertinta, pajamos nera pripaZistamos. Tokiu atveju pajamos pripaZlstamos anksdiausi4 ataskaitini
laikotarpi, kuri mokesdiq prievoles suma gali b0ti patikimai ivertinta.
S4naudos
Savivaldybes iZdo sqnaudos pripaZistamos ir apskaitoje registruojamos pagal I l-qjame VSAFAS
,,S4naudosoo nustatytus reikalavimus.
Finansavimo s4naudos Savivaldybes iZdo apskaitoje pripaZistamos tuomet, kai savivaldybes
iZdas registruoja asignavimq valdytojams pervestinas finansavimo sumas i5 savivaldybes biudZeto.
Paliikanq ir kitos su isipareigojimais susijusios sqnaudos registruojamos taikant kaupimo princip4 pagal
Siq s4naudq apskaitq reglamentuojandiuose VSAFAS nustatytus reikalavimus.
Segmentq apskaita
Finansavimo s4naudos apskaitomos pagal segmentus ir informacija pagal segmentus pateikiama
finansiniq ataskaitq aiSkinamajame ra5te pagalZl-ajame VSAFAS ,,Segmentq pateikimas finansiniq
ataskaitq rinkinyje" nustatytus reikalavimus.
Segmentai i5skiriami pagal Sias savivaldybes atliekamas valstybes valdymo funkcijas: bendrqjq
valstybes paslaugq; vie5osios tvarkos ir visuomenes apsaugos; gynybos; ekonomikos sektoriaus;
aplinkos apsaugos; busto ir komunalinio Ekio; sveikatos prieZitiros; poilsio, kulttiros ir religijos;
Svietimo; socialines apsaugos.
Apskaitos politikos keitimas ir klaidq taisymas
Apskaitos politika keidiama, kai keidiasi VSAFAS ar kiti buhaltering apskait4 ir finansiniq
ataskaitq sudarym4 reglamentuojantys teises aktai. Apskaitos politikos keitimas apskaitoje
registruojamas ir finansiniq ataskaitq rinkinyje parodomas retrospektyviai, i5skyrus atvejus kai VSAFAS
pakeitimuose nurodyta, kad turi buti taikomas perspektyvinis bfidas. Poveikis, kuri daro apskaitos
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politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq
iaikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq ataskaitini laikotarp!, kuri apskaitos politika
pakeidiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio
ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nera
koreguojama.

Klaidos pastebetos po finansiniq ataskaitq sudarymo skirstomos i esmines ir neesmines'
Neesmines klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai jos pastebetos koregavim4 parodant toje
padioje finansiniq ataskaitq eiluteje, kurioje buvo padaryta klaida. Esmines klaidos taisomos
ietrospektyviai, klaidq poveiki pervir5iui ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatq ataskaitos
eiluteje,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidq taisymo itaka".
Tarpusavio uZskaita
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, finansinis turtas ir isipareigojimai, taip pat pajamos ir
sqnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio uZskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS
numato bfitent tokias uZskaitas. Vadovaujantis 21-ojo VSAFAS ,,Sandoriai uZsienio valiuta"
nuostatomis tarpusavyje uZskaitomos pajamos ir s4naudos del teigiamo ir neigiamo uZsienio valiutos
kurso pokydio itakos.

III. PASTABOS

1.

Finansinis turtas (P02)
Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatytos
17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Finansinio turto iZdas neapskaito, o
isipareigojimai registruojami tik tada, kai ivykdomos visos s4lygos tiems isipareigojimams atsirasti.
Finansinio turto pokydiai per ataskaitini laikotarp!pateikiami 3 priede.
2.Per vienerius metus gautinos sumos (P03)
Gautinos sumos registruojamos tada, kai subjektas igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansiniturt4
pagal 17-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikta Sio aiSkinamojo ra5to 4 priede.
2016 m. savivaldybes iZdo per vienerius metus gautinos sumos sudare 2436136 Eur. DidZiausi4
dal! per vienerius metus gautinq sumq sudare sukauptos gautinos sumos (2011497 Eur) ir gautinq
mokesdiq ir socialiniq lmokq sumos (417906 Eur).
Valstybine mokesdiq inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos savivaldybei kas
menesiteikia duomenis apie pervestinas, pervestas ir laikotaqpio pabaigai likusias nepervestas mokesdiq
bei kitq imokq iplaukq sumas augandiai nuo metq pradZios pagal form4 ,,Mokesdiq ir kitq imokq i
biudZetus apskaitos formos l-VP 4 priedo papildomi duomenys apie pervestas ir likusias nepervestas
mokesdiq irkitq imokq plaukas i savivaldybes biudZet4 pagal imokq r[Sis", o duomenis pagal surinktq ir
apskaidiuotq administruojamq mokesdiq pajamas teikia ketvirdiais, ataskaitos forma Sl.
Savivaldybes iZdas pagal Sl papildomus duomenis pripaZista sukauptas mokesdiq ir kitas
pajamas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinus mokesdius sudaro gyventojq pajamq mokestis, turto
mokesdiai, kurie parodo i valstybines mokesdiq inspekcijos prie LR finansq ministerijos banko sqskait4
iplaukusiq mokesdiq sum4, kuri liko nepervesta savivaldybes iZdui.
Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Savivaldybes iZdas, pagal pateiktas vie5ojo sektoriaus
subjektq pabymas del finansavimo sumq, uZregistravo savo apskaitoje sukauptas gautinas finansavimo
sumas i5 valstybes biudZeto - 675361 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitas gautinas sumas sudaro gautinos vietines rinkliavos
gautinos
Eur. ir
baudos i5 VMI - 123 Eur.
3, Pinigai ir pinigrl ekvivalentai (P0a)

-

6560

Pinigams priskiriami Lietuvos komerciniq bankq sqskaitose laikomi pinigai eurais.
Finansines bukles ataskaitoje pinigai ir jq ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.
2016 m. gruodZio 3l d. savivaldybes iZdo banko s4skaitq likutis sudaro 728708 Eur.
Informacija apie pinigus ir ekvivalentus pateikiama 5 priede.
4. Finansavimo sumos (P05)
Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos pripaZistamos tik tada, kai gaunamos le5os i5 valstybes biudZeto. IZdo apskaitoje yra
tik vienas finansavimo Saltinis - valstybes biudZetas.
Informacija apie savivaldybes konsoliduotas finansavimo sumas pagal Saltini, tikslinE paskirti ir
jq pokydius per ataskaitini laikotarpipateikta Sio ai5kinamojo ra5to 6 ir 7 prieduose.
5. [sipareigojimai
5.1. Finansiniai isipareigojimai (P06)
Savivaldybes iZdo finansiniq isipareigojimq pokytis per ataskaitini laikotarpi pateiktas Sio
ai5kinamojo ra5to 8 priede.

Savivaldybes iZdo fi nansinius lsipareigoj imus sudaro gautos il galaikes ir trumpalaikes paskolos
ir sukauptos moketinos sumos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai sudare 7633779Bur.
Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 3756104
Eur., i5 jq 9805a7 Eur sudare ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis. Pagal susitarimq su
Finansq ministerija 133225 Eur trumpalaike paskola2016 m. pakeista i ilgalaikg paskol4.
Pateikiant informacij4 apie paskolas pagal jq ivykdymo terminus (9 priedas), paskolos, kuriq
grqZinimo terminas nuo vienq iki penkeriq metq sudare 1409059 Eur ir ilgesnis nei penkeri metai
7205267 Eur.
Informacija apie paskolq ivykdymo terminus ir palfikanq norrnas pateikta I lenteleje.
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-
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5.1. Sukauptos mokdtinos sumos (P07)
Pagal vie5ojo sektoriaus subjektq pateiktas paLymas uhegistruotos sukauptos moketinos sumos
i5 valstybes biudZeto, sukauptos finansavimo s4naudos, sukauptos vie5ojo sektoriaus pervestos pajamos,
kurias turi teisg susigrEZinti.
Sukauptos moketinos sumos sudaro 2753313 Eur. Informacija apie trumpalaikes moketinas
pateikta
sumas
Sio ai5kinamojo ra5to l0 priede.
Kiti trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 109 Eur.

Silut0s raiono savivaldvbOs iZdo 2016 m. sruodZio 31 d. pasibaiqusiu metu finansiniu ataskaitu rinkinio aiskinar,Tasis raStas

6. Sukauptas pervir5is ar deficitas (P08)
Apskaidiuotas ankstesniq metq deficitas - 3741941 Eur, einamojo laikotarpio deficitas sudaro
4483098 Eur. Bendras rezultatas sudaro 8225039 Eur deficit4.
7. Mokesiir; pajamos (P09)
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdirl ir
socialiniq imokq pajamos". Informacija apie mokesdiq pajamas pateikta Sio ai5kinamojo ra5to Il ir t2
prieduose.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripaZlstamos, registruojamos apskaitoje
ir rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitini laikotarp!, kuri yra uZdirbamos, nepriklausomai nuo
pinigq gavimo momento.
Savivaldybes iLdo pajamas sudaro LR finansq ministerijos pervestos le5os savivaldybiq
gyventojq pajamq mokesdiq pajamos, kurias apskaidiavo Valstybine mokesdiq inspekcija prie LR
finansq ministerijos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokesdiq pajamos bendrqja verte sudare 16845491 Eur.
8. Pagrindinds veiklos kitos pajamos (P10)
Pajamos, gautos i5 veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos
kitos veiklos pajamoms. Gaunamos iplaukos uZ biudZetiniq istaigq suteiktas paslaugas, kurios tures bflti
gr4Zintos toms padioms biudZetinems istaigoms, pajamomis nepripaZistamos.
DidZiausiq dali pagrindines veiklos kitq pajamq sudaro turto naudojimo pajamos, apskaidiuotos
rinkliavos. Pagrindines veiklos kitos pajamos sudare 1225727 Eur. Informacija apie 2016 m. kitas
pagrindines veiklos pajamas ir kitas pajamas pateikta 13 priede.
9. Kitos veiklos pajamos (P11)
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir
socialiniq imokq pajamos", lO-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos".
Veiklos rezultatq ataskaitoje kitos veiklos pajamos sudaro 46Eur (14 priedas).
10. Finansinds ir investicinds veiklos rezultatas (P12)
Pal[kanq pajamomis pripaZistamos pajamos, gaunamos uZ savivaldybes suteiktas paskolas ir uZ
bankuose laikomus indelius, le5q teigiam4 likuti einamojoj e s4skaitoj e.
Neigiam4 finansines ir investicines veiklos rezultatq sudaro skirtumas tarp paltikanq pajamq ir
pallkanq s4naudq uZ banko paskolas -225667 Eur. Informacija apie finansines ir investicines veiklos
pajamas ir s4naudas pateikta 15 priede.
11. Finansin0s rizikos valdymas (P13)
Informacija apie isipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiutomis pateikta 2 lenteleje.
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12. Pagrindin6s veiklos s4naudos (P14)
Apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS "Segmentai".
Veiklos segmentas pagal valstybes funkcijq - veiklos dalis, apimanti vienos valstybes funkcijos
atlikim4. S4naudos ir pinigq srautai prie veiklos segmentq priskiriami pagal tai, kokioms valstybes

l0

funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami j5tekliai. Pagal segmentus skirstomos pagrindines
s4naudos ir pagrindiniai pinigq srautai (i5mokos).
Finansavimo sqnaudos registruojamos tuo padiu metu kai registruojama subjektui
moketina
finansavimo suma pagal jo pateikt4 ir patvirtintq *oke;i*o paraisk4 u.-kit4 dlkument4
arba priimamas
sprendimas nura5yti subjekto skol4 savivaldybes iZdui.
Pagrindines veiklos s4naudos sudare 23083330 Eur. Sio ai5kinamojo ra5to 16 priede
detalizuojami Savivaldybes iZdo 2016 m. patirtos s4naudos pagal valstybes funkcijas.
13. Pagrindinds veiklos pervir5is arba deficitas (p15)
Veiklos rezultatq ataskaitoje apskaidiuotas pagrindines veiklos deficitas sudaro 4224339 Eur.
14. Grynasis pervir5is ar deficitas (pl6)
Einamojo laikotarpio pervir5is ar deficitas gautas i5 pagrindines veiklos pajamq atemus
pagrindines veiklos s4naudas, finansines ir investicines veiklos reruliatq.
Grynasis deficitas laikotarpio pabaigoje sudare 44g309g Eur.
15. Apskaitos klaidg taisymas (p01)
2016 metais,.vadovaujantis 26-ojo VSAFAS nuostatomis, pakeista
iplaukq gaunamq uLparduot1
valstybing Zemg apskaita. Iki_ apskaitos politikos pakeitimo
lplaukos gautos uZ parJuotq vaistybes Zemg
ir su jomis susijusios paliikanos ir delspinigiii buvo piipaZistarii savivaldybes ilao pajamomis.
Pasikeitus apskaitos politikai Sios iplaukos pripaZistamos finansavimo sumomis gautomis iS valstybes
biudZeto. Apskaitos politikos keitimas uZregistruotas pagal 2016-12-31dienos gaut-inq
sumq uZ parduot4
valstybes Zemg duomenis. Del Sio apskaitos politikos keitimo pajamos buvo-sumaZintos
32487 eurq,
tokia pat suma sumaZejo gautinos sumos.

Pastebetos klaidos i5taisytos pagalT VSAFAS nuostatas.

ir klaidq taisymo itaka finansines bukles ir veiklos rczultatt4 ataskaitq
33138
Eur.
Informacija apie apskaitos klaidq taisymo itak4 finansines blkles ataskaitq straipsniams pateikta
I ir 2 prieduose.
16. Pinigq srautai (pt7)
Ataskaitinio laikotarpio pinigq srautai pinigq srautq ataskaitoje yra grupuojami
ipinigq srautus iS
pagrindines veiklos, investicines ir finansines veiklos.
Pagrindines veiklos pinigq srautai apskaidiuojami i5 pagrindines veiklos
iplaukq atemus
pagrindines veiklos pervestas leSas ir i5mokos. Ataskaiiinio laikotarpio pabaigoje pagiindines
veiklos
pinigq srautai sudare 1222673 Eur.
47,3 proc. nuo visq iplaukq sudare gautos finansavimo sumos kitoms islaidoms iS valstybes
biudZeto -17565671 Eur, 46,6proc. nuo visq iplaukq sudare
lplaukos i5 mokesdiq -l72114lg Eur ir
6,1 proc. - kitos iplaukos (gautos pallkanos, kitos
lplaukos).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vie5ojo sektoriaus subjektams pervestos lesos sudare
35555372 Eur, i5mokos - 320607 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansines veiklos pinigq srautai sudare 896599 Eur.
17. NeapibreZtqjq isipareigojimq arneapibreZtojo turto potyeiq nuo
ataskaitiniq finansiniq metq
pradZios iki paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio di.nor nebrro
ivertinta.
18. Sprendimq del teisiniq gindq nebuvo priimta.
Apskaitos keitimo

straipsniams sudare

Administracij os direktorius

Sigitas Seputis

BiudZeto ir finansq skyriaus vyriausioji specialiste

Dorita Mongirdaite
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