2-ojo VSAFAS ,,Finmsines b[klcs ataskaita"
I priedas

(Zemesniojo lygio mokesEiq fondq ir i5tekliq fondrl finansinds biiklds ataskaitos forma)
Silutes rajono savivaldybes biudieto ir finansq skyrius
(vieSojo sektoriaus subjekto arba vielojo sektoriaus subjekq grupes pavadinimas)
Dariaus ir Gireno g.l,SilutO
(vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio finansin€s biikles ataskaitq (konsoliduotqi4 finansines b[klOs ataskaitq), kodas, adresas)

FINANSINIS BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2OI7 M. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS
7.08.16
(data)
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Pateikimo valiuta ir likslumas: eurais arba tilkstan'iais

Virgilijus Pozingrs

Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas
(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lgaliotas administracijos
vadovas)

(vardas ir pavard€)

BiudZeto ir finansq skyriaus vyriausioji specialist0
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dorita Mongrrdaiti
(vardas ir pavardi)

3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

I

priedas

(Zemesniojo lygio mokesdiq fondq ir i5tekliq fondq
veiklos rezultatq ataskaitos forma)
Silutos rajono savivaldybes biudZeto skyrius
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)
Dariaus ir Gireno g.l,Silute
(vie5ojo sektoriaus subjeklo, parengusio veillos rezultaq ataskait4 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2OI7 M. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS
201 7.08.

l6

(data)

Pateikilno valiuta ir tikslumas: eurais arba tikstaniiais

REZULTATA

VEIKLOS REZULTAT.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS

KLAIDU TAISYMO ITAKA
GRYNASI. iTNVTNSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBTS

PERVIRSIS AR DEFICITAS

Virgilijus Pozingis

Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardO)

BiudZeto ir finansq skyriaus vyriausioji specialiste
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dorita Mongirdaite
(vardas ir pavarde)
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Silut6s raiono savivaldvb6s iZdo 2017 m. birZelio 30 d. tarniniu finansiniq ataskaitu rinkinio ai5kinamasis raltas

Silut6s rajono savivaldyb€s administracija
Dariaus ir Gireno g. l, LT-991:: Silute

Srr,urus RAJoNo sAvIVALDyBES ti,oo

2017

METU rr KETVrnilO FTNANSTNTU ATASKATTU RTNKTNTO
AISKINAMASIS na.Sr.Is
I. BENDROJI DALIS

-

Silutes rajono savivaldybes administracija (toliau savivaldybe) yra savivaldybes biudZetine
istaiga, iregistruotajuridiniq asmenr+ registre 1998 m. geguZes 25 d' istaigos kodas188723322.
Savivaldybes administracijos buveine: Dariaus ir Gireno g. 1, LT-99t:l Silute.
Savivaldybes iZdo steigejas
kontroliuojantis subjektas yra Silutes rajono savivaldybes

ir

administracija, turinti juridinio asmens teises.
Veiklos rfiSis: Lietuvos Respublikos savivaldybiq veikla.
Silutes rajono savivaldybes iZdo apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia Silutes
rajono savivaldybes administracijos struktfirinis padalinys BiudZeto ir finansq skyrius, kuris yra
Silutes savivaldybes administracijos strukt0rinis padalinys.
Savivaldybes administracijos BiudZeto ir finansq skyrius yra juridinio asmens teisiq neturintis
vie5ojo sektoriaus subjektas.
SilutOs rajono savivaldybes iZdo paskirtis
uZtikinti efektyvq ir racionalq savivaldybes
finansiniq i5tekliq valdymq
naudojim4 savivaldybes tarybos patvirtintoms socialinems ir
ekonominems bei kitoms programoms igyvendinti, savivaldybes biudZetinems istaigoms i5laikyti ir
vie5qlq paslaugq teikimui organizuoti.
Savivaldybes iZdas kontroliuojamq, asocijuotq subjektq, filialq ir kitq struktfiriniq padaliniq
neturi.
ReikSmingq ivykiq, kurie gali tureti itakos iZdo veiklai, nebuvo.

-

ir jrl

-

II. APSKAITOS POLITIKA
Savivaldybes administracijos BiudZeto ir finansq skyrius nuo 2010 m. sausio I d, savivaldybes
iZdo apskaitq 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. isakymu 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 politikq, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konlaetaus VSAFAS reikalavimo, Savivaldybes
iZdas vadovauj asi bendraisiais apskaitos principais.

Silut6s raiono savivafdvb0s iZdo 201? m. birZelio 30 d. tarpiniu finansiniu ataskaitu rinkinio ai5kinamasis raltas

Savivaldybes iZdo apskaitos politika tai apskaitos principai, metodai ir taisykles, skirtos
apskaitai tvarkyti bei finansinems ataskaitoms sudaryti ir pateikti.
Savivaldybes iZdo apskaitos politika gali buti keidiama del istatymq ar kitq teises aktq
pasikeitimo del to, kad pakeitus apskaitos politik4 bus tiksliau atskleidZiama Savivaldybes iZdo
finansine bUkle ar veiklos rezultatal Apskaitos politikos pakeitimai taikomi nuo patvirtintos dienos.
Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.
Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimo ir klaidq taisymo nebuvo.
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
kitiems ivykiams pana5iomis
taikant vienodus apskaitos metodus pana5iems sandoriams
aplinkybemis.
Siame ataskaitq rinkinyje pateikiami duomenys i5rei5kiami Lietuvos Respublikos piniginiu

-

ir

vienetu - eurais.

Savivaldybes iZdo apskaitos politika

yra pateikta 2016 m. finansiniq ataskaitq rinkinio

ai5kinamajame ra5te.

III. PASTABOS

1.

Finansinis turtas (P01)
Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatytos
17-a1ame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai". Finansinio turto iZdas neapskaito, o
isipareigojimai registruojami tik tada, kai ivykdomos visos s4lygos tiems isipareigojimams atsirasti.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ilgalaikio fi nansinio turto nebuvo.
Z.Per vienerius metus gautinos sumos (P02)
Gautinos sumos registruojamos tada, kai subjektas igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turt4
pagal 17 -qi VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imaio'.
2017 m.II ketv. savivaldybes iZdo per vienerius metus gautinos sumos sudare 3541330 Eur.
DidZiausi4 dali per vienerius metus gautinq sumq sudare sukauptos gautinos sumos (3288140 Eur) ir
gautinq mokesdiq ir socialiniq imokq sumos (209221Eur).
Valstybine mokesdiq inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos savivaldybei kas
menes!teikia duomenis apie pervestinas, pervestas ir laikotarpio 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 ir kitq imokq plaukas ! savivaldybes biudZet4 pagal imokq r[Siso', 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 ! valstybines mokesdiq inspekcijos prie LR finansq ministerijos banko s4skaitq
iplaukusiq mokesdiq sumq, kuri liko nepervesta savivaldybes iZdui.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitas gautinas sumas sudaro gautinos vietines rinkliavos
13909 Eur. ir valstybes rinkliavos - 599 Eur ir gautinos sumos i5 baudq - 145 Eur.

-
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinas sumas uZ turto naudojim4, parduotas prekes, turtq,
paslaugas sudaro gautinas Zemes nuomos mokestis uZvalstybing Zemg - 286 Eur. ir gautinos sumos uZ
parduot4 turt4 - 28988 Eur.
3. Pinigai ir pinigq ekvivalentai (P03)

Pinigams priskiriami Lietuvos komerciniq bankq s4skaitose laikomi pinigai eurais.
Finansines bEkles ataskaitoje pinigai ir jq ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.
2017 m. birZelio 30 d. savivaldybes iZdo banko s4skaitq likutis sudaro 2542708Bur.
4. Finansavimo sumos (P04)
Finansavimo sumos pripaZlstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kiterijus.
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, tiksling paskirti ir
jq pokydius per ataskaitini laikotarpi pateikta Sio ai5kinamojo ra5to I ir 2 prieduose.
5. [sipareigojimai
5.1. Finansiniai isipareigojimai (P05)
Savivaldybes iZdo finansinius lsipareigojimus sudaro gautos ilgalaikes ir trumpalaikes paskolos
ir sukauptos moketinos sumos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai sudare 7633779Bur.
Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 4031795
Eur., i5 jq - 490274 Eur sudare ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis.
5.1. Sukauptos mok6tinos sumos (P06)
Pagal vie5ojo sektoriaus subjektq pateiktas paZymas uZregistruotos sukauptos moketinos sumos
i5 valstybes biudZeto, sukauptos finansavimo s4naudos, sukauptos vie5ojo sektoriaus pervestos pajamos,
kurias turi teisg susigrqZinti.
Sukauptos moketinos sumos sudaro 3540821 Eur.
6. Sukauptas pervir5is ar deficitas (P07)
Apskaidiuotas ankstesniq metq deficitas
8225030 Eur, einamojo laikotarpio pervir5is sudaro
1446722 Eur. Bendras rezultatas sudaro 6778308 Eur deficit4.
7. Mokesiiq pajamos (P08)
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir
socialiniq imokq pajamos'..
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripaZistamos, registruojamos apskaitoje
ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, nepriklausomai nuo
pinigq gavimo momento.
Savivaldybes iZdo 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 sudard 10201692Eur.
8. Pagrindin6s veiklos kitos pajamos (P09)
Pajamos, gautos i5 veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos
kitos veiklos pajamoms. Gaunamos iplaukos uZ biudZetiniq istaigq suteiktas paslaugas, kurios tures buti
grqZintos toms padioms biudZetinems istaigoms, pajamomis nepripaZistamos.
DidZiausi4 dali pagrindines veiklos kitq pajamq sudaro turto naudojimo pajamos, apskaidiuotos
rinkliavos. Pagrindines veiklos kitos pajamos sudare 1128238 Eur.

-
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9. Kitos veiklos pajamos (plO)

Pajamq apskaitos principai, metodai

ir taisykles

imokq pajamos", l0-ajame vsAFAS

:TTtill
479361Ew.

nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir
(itos veiklos pajamos sudaro
-

,rito, pajamos".

10. Finansinds ir investicinOs veikros rezurtatas (prt)
Pallkanq pajamomis pripaZistamos-.pajamos, guunurno, uZ savivaldybes
suteiktas paskolas ir uZ
bankuose laikomus indelius, lesq teigiama tituti einariojoje
sQskaitoje.
Neigiam4 finansines ir investicines veiklos reziliatq sudaro skirtumas
tarp palfikanq pajamq ir
palflkanq s4naudq uZ banko paskolas 102242hur.
11. Pagrindin6s veiklos s4naudos (pl2)
Apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS ,,Segmentai,,.
Veiklos segmentas pagal valstybes funkcij4 - veiklos dalis, apimanti
vienos valstybes funkcijos
atlikim4' s4naudos il giniqr.srautai prie.veiklos'segmentq priskiriami pagal
tai, kokioms valstybes
funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami iStekliai. iagal segmentus
skirstomos pagrindines veiklos
sqnaudos ir pagrindiniai pinigq srautai (i5mokos).
Finansavimo s4naudos registruojamos tuo padiu metu kai registruojama
subjektui moketina
finansavimo suma pagal jo pateiktq ir pitvirtintqrnoteliro paraisk4
ar
kitq
dokument4
arba priimamas
sprendimas nura5yti subjekto skolq savivaldybesiZdui. "
Pagrindines veiklos s4naudos sudare 10260327 Eur.
12. Pagrindin6s veiklos pervir5is arba deficitas (pl3)
Veiklos teniltatt4ataskaitoje apskaidiuotas pagrindines veiklos pervir5is
sudaro 1069603 Eur.
13. Grynasis pervir5is ar deficitas (p14)
Einamojo laikotarpio pervir5is ar. deficitas gautas iS pagrindines veiklos
pajamq atemus
pagrindines veiklos sqnaudas, fi nansines ir investicines ieiklos
rezul{at4.
Grynasis pervirsis laikotarpio pabaigoje sudare I 4467 22 Eur,
20' NeapibreZtqiq isipareigojimq ar neapibreztojo turto pokydiq nuo
ataskaitiniq finansiniq metq
pradZios iki paskutines tarpinio ataskaitinio laikbtarpio di.no.
niUuuo ivertinta.
21. Sprendimq del teisiniq gindq nebuvo priimta.

-

Administracij os direktoriaus pavaduotoj as

Virgilijus Pozingis

BiudZeto ir finansq skyriaus vyriausioji specialiste

Dorita Mongirdaite

