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Silutds rajono savivaldybds administracija
Dariaus ir Gireno g. 1, LT-99133 Silut€

Srr,urrs RAJoNo sAVIvALDYBES tLp,o
zot6 METU III KETVIniro FINANSINIU ATASKAITU RINKINIo

AISKINAMASIS na3ras

I. BENDROJI DALIS

Silutes rajono savivaldybes administracija (toliau - savivaldybe) yra savivaldybes biudZetine

istaiga, iregistruota juridiniq asmenq registre 1998 m. geguZes 25 d., istaigos kodas188723322.

Savivaldybes administracijos buveine:Dariaus ir Gireno g. l, LT-99133 Silute.

Savivaldybes i1do steigejas ir kontroliuojantis subjektas yra Silutes rajono savivaldybes

administracija, turinti juridinio asmens teises.

Veiklos riiSis: Lietuvos Respublikos savivaldybiq veikla.
Situtes rajono savivaldybes iZdo apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia Silutes

rajono savivaldybes administracijos strukt[rinis padalinys - BiudZeto ir finansq skyrius, kuris yra

Silutes savivaldybes adm ini stracij os struktiirini s padalinys.

Savivaldybes administracijos BiudZeto ir finansq skyrius yra juridinio asmens teisiq neturintis

vie5o.io sektoriaus subjektas." 
Silutes rajono savivaldybes iZdo paskirtis - uZtikinti efektryq ir racionalq savivaldybes

finansiniq i5tekliq valdymq ir jtl naudojim4 savivaldybes tarybos patvirtintoms socialinems ir
ekonominems bei kitoms programoms lgyvendinti, savivaldybes biudZetinems istaigoms i5laikyti ir
vieSqjq paslaugq teikimui organizuoti.

Savivaldybes iZdas kontroliuojamq, asocijuotq subjektq, filialq ir kitq struktfiriniq padaliniq

neturi.
Reik5mingq ivykiq, kurie gali tureti itakos iZdo veiklai, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

lstatymu, 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 2010 m. gruodZio 3l d. isakymu Nr.A1-1488 "DeI apskaitos politikos
patvirtinimo".

Savivaldybes iZdo apskaita tvarkoma atskirai nuo savivaldybes administracijos apskaitos.

Savivaldybes iZdas taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikina, kad apskaitos duomenys atitiktq

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konketaus VSAFAS reikalavimo, Savivaldybes

iZdas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.
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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 bflti keidiama del istatymq ar kiq teises aktq
pasikeitimo del to, kad pakeitus apskaitos politik4 bus tiksliau atskleidZiama Savivaldybes iZdo

finansine biiHe ar veiklos rezultatai. 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 Ekiniq operacijq ir ivykiq apskaitai taikant kaupimo princip4 bei

taikant vienodus apskaitos metodus panaSiems sandoriams ir kitiems ivykiams pana5iomis

aplinkybemis.
Siame ataskaitq rinkinyje pateikiami duomenys i5rei5kiami Lietuvos Respublikos piniginiu

vienetu - eurais.
Savivaldybes iildo apskaitos politika yra pateikta 2015 m. finansiniq ataskaitq rinkinio

aiSkinamajame ra5te.

III. PASTABOS

1. Finansinis turtas (P01)
Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatytos

17-alame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Finansinio turto iZdas neapskaito, o

lsipareigojimai registruojami tik tada, kai ivykdomos visos sqlygos tiems isipareigojimams atsirasti.

Finansines b[kles ataskaitos straipsnyje,,Ilgalaikis finansinis turtas" sudaro 14706 Eur.

2,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 isipareigojimai".
2016 m.III ketv. savivaldybes iZdo per vienerius metus gautinos sumos sudare 286t249 Eur.

DidZiausi4 dali per vienerius metus gautinq sumq sudare sukauptos gautinos sumos (2747770 Eur) ir
gautinq mokesdiq ir socialiniq imokq sumos (71290 Eur).

Valstybine mokesdiq inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos savivaldybei kas

menesiteikia duomenis apie pervestinas, pervestas ir laikotarpio pabaigai likusias nepervestas mokesdiq

bei kitq imokq lplaukq 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 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 ivalstybines mokesdiq inspekoijos prie LR finansq ministerijos banko sqskaitq

iplaukusiq mokesdiq sumQ, kuri liko nepervesta savivaldybes iZdui.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitas gautinas sumas sudaro gautinos vietines rinkliavos -

19902 Eur., gautinos sumos uZ Lemg i5 Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes iikio ministerijos -

2184 Eur bei V{ Turto banko - 12977 Eur.
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3. Pinigai ir pinigg ekvivalentai (P03)
Pinigams priskiriami Lietuvos komerciniq bankq s4skaitose laikomi pinigai eurais.

Finansines bfikles ataskaitoje pinigai ir jq ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.
2016 m. rugsejo 30 d. savivaldybes iZdo banko sqskaitq likutis sudaro 1948974Eur.
4. Finansavimo sumos (P04)
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, tiksling paskirti ir
jq pokydius per ataskaitini laikotarpi pateikta Sio ai5kinamojo ra5to 1 ir 2 prieduose.

5. [sipareigojimai
5.1. Finansiniai isipareigojimai (P05)
Savivaldybes iZdo finansinius isipareigojimus sudaro gautos ilgalaikes ir trumpalaikes paskolos

ir sukauptos moketinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai sudare 7746489Eut.
Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 3851932

Eur., i5 jq -316397 Eur sudare ilgalaikiq isipareigojimq einamqiq metq dalis.

5.1. Sukauptos mokOtinos sumos (P06)

Pagal vieSojo sektoriaus subjektq pateiktas paZymas uZregistruotos sukauptos moketinos sumos

i5 valstyb6s biudZeto, sukauptos finansavimo sqnaudos, sukauptos vie5ojo sektoriaus pervestos pajamos,

kurias turi teisg susigr4Zinti.
Sukauptos moketinos sumos sudaro 3535468 Eur.
6. Sukauptas pervir5is ar deficitas (P07)
Apskaidiuotas ankstesniq metq deficitas - 3741941Eur, einamojo laikotarpio deficitas sudaro

3869982 Eur. Bendras rezultatas sudaro 7611923 Eur deficitq.
7. MokesCiq pajamos (P08)
Pajamq apstaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir

socialiniq imokq pajamos". Informacija apie mokesdiq pajamas pateikta 5io aiSkinamojo ra5to 10 ir 11

prieduose.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripaZistamos, registruojamos apskaitoje

ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, nepriklausomai nuo

pinigrl 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 bendrqia verte sudare 12159348 Eur.

8. Pagrindin6s veiklos kitos pajamos (P09)
Pajamos, gautos i5 veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos

kitos veiklos pajamoms. Gaunamos lplaukos uZ biudZetiniq istaigq suteiktas paslaugas, kurios tures bDti

grqZintos toms padioms biudZetinems istaigoms, pajamomis nepripaZistamos.

DidZiausi4 dali pagrindines veiklos kitq pajamq sudaro turto naudojimo pajamos, apskaidiuotos

rinkliavos. Pagrindines veiklos kitos pajamos sudare 944095 Eur.
9. Kitos veiklos pajamos (P10)
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir

socialiniq imokq pajamos", l0-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos".
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10. Finansin6s ir investicinds veiklos rezultatas (P11)
Paltikanq pajamomis pripaZistamos pajamos, gaunamos uZ savivaldybes suteiktas paskolas ir uZ

bankuose laikomus indelius, leSq teigiamq likuti einamojoje sqskaitoje.
Neigiam4 finansines ir investicines veiklos reniltatq sudaro skirtumas tarp paltikanq pajamq ir

pallkanq s4naudq uZ banko paskolas - 201610 Eur.
11. Pagrindin6s veiklos s4naudos (P12)
Apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS "Segmentai".
Veiklos segmentas pagal valstybes funkcijq - veiklos dalis, apimanti vienos valstybes funkcijos

atlikim4. Sqnaudos ir pinigq srautai prie veiklos segmentq priskiriami pagal tai, kokioms valstybes

funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami i5tekliai. Pagal segmentus skirstomos pagrindines veiklos
s4naudos ir pagrindiniai pinigg srautai (i5mokos).

Finansavimo sqnaudos registruojamos tuo padiu metu kai registruojama subjektui moketina

finansavimo suma pagal jo pateiktq ir patvirtint4 mokejimo parai5k4 ar kit4 dokument4 arba priimamas

sprendimas nuraSyti subjekto skol4 savivaldybes iZdui.
Pagrindines veiklos s4naudos sudare 17241361 Eur.
12. Pagrindin6s veiklos pervirSis arba deficitas (P13)
Veiklos rezultatq ataskaitoje apskaidiuotas pagrindines veiklos deficitas sudaro 3668418 Eur.

13. Grynasis pervir5is ar delicitas (P14)
Einamojo laikotarpio pervir5is ar deficitas gautas i5 pagrindines veiklos pajamq atemus

pagrindines veiklos sqnaudas, finansines ir investicines veiklos reanltatq.
Grynasis deficitas laikotarpio pabaigoje sudare 3869982 Eur.

20. NeapibreZtqiq isipareigojimq ar neapibreZtojo turto pokydiq nuo ataskaitiniq finansiniq metq

pradZios iki paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo ivertinta.
21. Sprendimq del teisiniq gindq nebuvo priimta.

Administracij os direktorius

BiudZeto ir finansq skyriaus vyriausioji

Sigitas Seputis

Dorita Mongirdaite
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