
2-ojo VSAFAS .Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Biudžetinė organizacija
(viešojo sektoriaus subjekto. arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188698374 ŠILUTĖS R. SAV. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio. finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BOKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M Gruodžio 31 D. DUOMENIS

2016-01-29 Nr.3
(data)

Paskutinė
Paskutinė

Pastab- ataskaitinio
praėjusio

Eil. Nr. Straipsniai
os Nr. laikotarpio

a tas ka iti n io
laikotarpio

diena
diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 12930 3420
I. Nematerialusis turtas I 0

Ll Plėtros darbai
1.2 Programine įranga ir įos licencijos
1.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėįimai
1.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas 2 2597 3420
III Zeme
112 Pastatai
11.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
11.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
11.5 Mašinos ir įrenginiai
11.6 T ransporto priemones
IU Kilnojamosios kultūros vertybės
11.8 Baldai ir biuro. įranga 2597 3420
11.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1110 Nebaigta statyba ir išankstiniai rnokėjimai
IlL Ilgalaikis finansinis turtas 3 10333
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 5634 4400
I. Atsargos 4 717 419

l.I Strateginės ir neliečiamosios atsargos
12 Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius 717 419
1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagamintą produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II. lšankstiniai apmokėjimai 5 77
III. Per vienus metus gauti nos sumos 6 4840 3981
III I Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
1112 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
liU Gautinos finansavimo sumos
111.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
111.5 Sukauptos gautinos sumos 4840 3981
111.6 Kitos gautinos SUl110S

IV. Trurnpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 0

IŠ VISO TURTO 18564 7820
D. FINANSA VIMO SUMOS 8 3391 3839
I Iš valstybės biudžeto
II Iš savivaldybės biudžeto. 3391 3839
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

,':IV . Iš kitų šaltinių ~ ~ ~
E. ISIPAREIGOJIMAI 15173 3981
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 10333

1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurais



Paskutinė
Paskutine

Pastab- ataskaitinio
praėjusio

Eil. Nr. Straipsniai
os N.·. laikotarpio

ataskaitinio
laikotarpio

diena
diena

I.2 Ilgalaikiai atidėj iniai
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 10333
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 4840 3981
11.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
11.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
11.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigoj imai
!I.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
11.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
11.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

11.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
11.6.2 Kitos rnokėtinos sumos biudžetui
11.7 Mokėtinos socialinės išmokos
11.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų perrnokos
11.9 Tiekėjams rnokėtinos sumos 159

11.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 543 0
11.11 Sukauptos rnokėtinos sumos 4297 3822
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS
I. Dalininkų kapitalas
II. Rezervai

11.1 Tikrosios vertės rezervas
11.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas
IV.I Einamųjų metų perviršis ar deficitas
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G. MAZtlMOS DALIS

IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
18564 7820MAŽUMOS DALIES

Savivaldybės Kontrolierė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos
vadovas)

Jolita Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Girėytė
(vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Biudžeto organizacija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 188698374 LIETUVININKŲ 8, Šilutė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-01-29 Nr.3
(data)

Ataskaitinis
Praėjes

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS II 87512 68206
I FINANSAVIMO PAJAMOS 87512 68206
II. Iš valstybes biudžeto
12. Iš savivaldybių biudžetų 87512 68206
L3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
14. Iš kitų finansavimo šaltinių
II MOKESČiŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRlNDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0 0
III. I. Pagrindines veiklos kitos pajamos
1112. Pervestinų pagrindines veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 12 87512 68206
I DARBO UŽMOKESČiO IR SOCIAUNIO DRAUDIMO 81957 62489
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACI.IOS 823 717
III KOMUNALlNIŲ PASLAUGŲ IR RYŠiŲ 1540 1839
IV. KOMAND1RUOČlŲ
V TRANSPORTO
VI KVALlFIKACI.IOS KĖLlMO 1198 892
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIIi. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 1313 1703
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI. NUOMOS
XII. FINANSA VIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ 681 566
XIV. KITOS
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 0 0
D, KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDZETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA

G. PELNO MOKESTIS

H.
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES

0NUOSAVYBĖS METODO ITAKA
I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS
i. TENKANTIS KONTROLlUOJANCIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Buhaltere
(vyriausiasisbuhalteris(buhalteris))

Jolita Stonkuvienė

(vardas ir pavarde)
Savi valdybės kontrol ierė_
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba JO įgaliotas admuusuacijos vadovas)

Rasa Girčytė
(vardas ir pavarde)



s-ojo VSAFAS "Pinigų srautų ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

ŠILlITĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188698374 Lietuvininkų 8 Šilutė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIG~J SRAUT~J ATASKAITA
PAGAL 2015.12.31 DUOMENIS

201602.25 Nr. I
(data)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Eil. Pastabos
Nr.

Straipsniai Nr. Tiesioginiai
Netiesioginiai

Tiesioginiai
Netiesioginiai

pinigų
pinigų srautai

Iš viso pinigų
pinigų srautai

Iš viso
srautai srautai

I 2 3 4 5 6 7 8 9

A.
PAGRINDINES VEIKLOS PINIG~J
SRAUTAI

I. Įplaukos 13 75872 75872 71246 71246

1.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir
75872 75872

atsargoms:
71246 71246

1.1.1 Iš valstybes biudžeto 0
1.1.2 Iš savivaldvbės biudžeto 75872 75872 71246 71246

1.13 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų

1.14 Iš kitu šaltiniu
1.2. Iš mokesčių
13 Iš socialimų įmokų
14. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
1.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
1.6. Gautos palūkanos
1.7. Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos

11.1 I valstvbės biudžetą
11.2 Į savivaldybių biudžetus

11.3.
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms

114 I kitus išteklių fondus

11.5 Viešojo sektoriaus subjektams
11.6 Kitiems subjektams
III. lšmokos 14 75872 75872 70288 70288

111.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 70606 70606 65312 65312
1112 Komunalinių paslaugų ir ryšių 1625 1625 1738 1738
1113 Komandiruočiu 0 0
1114 Transporto 0 0
11I.5 Kvali fikacijos kėlimo 1198 1198 906 906
111.6 Paorastoio remonto ir eksploatavimo 0 0
111.7 Atsargų Įsigijimo 1760 1760 1663 1663
111.8 Socialiniu išmokų 0 0
111.9 Nuomos 0 0

111.10 Kitų paslaugų Įsigijimo 683 683 669 669
111.11 Sumokėtos palūkanos
111.12 Kitos išmokos

B.
INVESTICINES VEIKLOS PINIG~;

0 958
SRAUTAI

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
0 958 958

biologinio turto įsigijimas

II.
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto perleidirnas

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)
sumažėjirnas

VI. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

C. FINANSINES VEIKLOS PINIG~J
SRAUTAI

I. [Inlaukos iš gautųpaskolų ;r

II Gautų paskolų grąžinimas

III
Finansines nuomos (lizingo) Įsipareigojimų
apmokej imas

Pateikimo valiuta ir tikslumas' eurais arba tūkstančiais euru



Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Eil.

Straipsniai
Pastabos

Tiesioginiai Tiesioginiai
Nr, Nr. Netiesioginiai Netiesioginiai

pinigll
pinigll srautai

Iš viso pinigų
pinigų srautai

Iš viso
srautai srautai

I 2 3 4 5 6 7 8 9

IV.
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti:

IV.I Iš valstvbės biudžeto
IV.2 Iš savivaldvbės biudžeto

IV.3
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų

IV.4 Iš kitų šaltinių

V
Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI. Gauti dividendai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

VALIUTOS KURS~I PASIKEITIMO
D, ĮTAKA PINIG~I IR PINIG~I

EKVIVALENT~I LlKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
surnažėjimas)

Pinigai ir pinigų ekvivalcntai ataskaitinio
laikotarpio nradžtoje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Pateikimo valiuta ir tikslumas' eurais arba tūkstančiais eurų

Savivaldybės kontrolierė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos
vadovas)

Jolita Sonkuvienė
(vardas ir pavarde)

Buhaiterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) ..?/(parašas)

" ,

Rasa Girčytė
(vardas ir pavardė)

į"/

/

(" -



4-ojo VSAFAS "Glynojo turto pokyčių ataskaita"
I priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
SILUTES RAJUNU SAVIVALUYBES KUNTI{ULES IR AUUnU TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)
188698374 Lietuvininkų 8 Silutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas,
adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČI~J ATASKAITA*
PAGAL 2015 M GUODZIO 31D. DUOMENIS

2016.0225 Nrl
(data)

Tenka kontroliuojančiajarn subjektui

Eil. Pasta-
Sukauptas

Mažu-
Straipsniai

Tikrosios Nuosavybės perviršis 1'11" Iš visoNr. bos Nr. Dalininku vertės Kiti rezer-
metodo deficitas prieš mos dalis

kapitalas vai
itaka nuosavybėsrezervas

metodo [taką

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L Likutis 20XX m. gruodžio 31 d.

2. Perimto ilgalaikio turto iš kito
x x Xviešojo sektoriaus subjekto Itaka

3
Perduoro arba parduoto ilgalaikio

X x Xturto kitam subjekiui itaka

4
Kitos rezervų padidėjimo x x Xsumažėjimo) sumos

5 K1Ii sudaryti rezervai X X X X

6. Kiti panaudon rezervai X X X X

7
Dalininkų (uuosavo) kapitalo

X Xįpadidėjnno (sumažėurno) sumos

8
Araskauimo laikotarpio grynasis

X X xIperVIIšIS ar deficuas
9. Likutis 20XX m. gruodžio 31 d.

10
Penmto ilgalaikro turto IŠ kito

X x Xviešojo sektoriaus subjekto įraka

\1
Perduota arba parduoio ilgalaikro

X x Xturto kuam subjektu: uaka

12.
Kitos rezervų padidėjnuo

X X X(sumažėįimo) sumos

I] Kiti sudaryti rezervai X X X X

14. Kiti panaudoti rezervai X X X X

15
Dalimnkų (uuosavo) kapitalo x xpadidėjimo (sumažėiimo) SUIllOS

16
Ataskaitinio laikotarpio grynasis x x X.perviršis ar deficitas

17. Likutis 201~ m. gruodžio 31 d. 15 0

Patetkuno va/IlIJO lr tlkstumas curais arba liik'"IOnČIOJ'; curų

"Pažymėn ataskaitos laukai nepildomi.

Y'~rašas)

/ __/I

Jolita Stonkuvienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės kontrolierė
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų

l1lmY~gĮ'i\!\Į3f'k
/?I.' '. Ltuy~noc;l c; v . •

(vyriausiasls·b(,i13ltei;~ r~kM{;ls), Jeigu
privaloma pagal teises aktus)

'\0":;'0 ų" •..•ylC"

(vardas ir pa varde)



20-ojo VSAF AS .Finansavimo sumos"
4 priedas

Arškmamojo rasto priedas Nr.8

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠAL TlNJ, TIKSLINĘ PASKIRTJIR JŲ POKYČiAI PER ATASKAITlNJ LAIKOTARPJ

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo Finansavimo Finansavimo

sumų likutis
Finansavimo

Finansavimo
Finansavimo sumų likutis

Eil. sumos (gautos), Finansavimo Perduota kitiems
sumų

Finansavimo Finansavimo
Finansavimo sumos ataskaitinio Neatlygintinai sumų

sumų
sumažėjimas dėl ataskaitinio

Nr. išskyrus sumų viešojo sektoriaus sumažėjimas dėl sumos sumų (gautinų)
laikotarpio

neatlygintinai pergrupavimas
gautas turtas

subjektams
sumažėjimas dėl

jų panaudojimo
jų perdavimo ne

(grąžintos) pasikeitimas
laikota rpio

pradžioje turto pardavimo viešojo sektoriaus pabaigoje
gautą turtą savo veiklai

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I J

Iš valstybes biudžeto (išskyrus
valstybes biudžeto asignavirnų dali.

I. gautą iš Europos Sąjungos. užsienio 0,00 0,00 0.00 0,00
valstybių ir tarptautinių
orzanlzaciiu):

I I nepinizrruarn turnu isrzvu
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
, Iš savivaldybes biudžeto (išskyrus

savivaldybes biudžeto asignavimų
2. dali, gautą iš Europos Sąjungos, 3 839,00 75872,00 76320,00 0,00 3391,00

užsienio valstybių ir· tarptautinių
organizacijų):

2.1 neninraimam turtui įsigyn 3 839,00 1610,00 2058,00 3391,00
2.2. kitoms Išlaidoms kompensuoti 75 872,00 -1610,00 74 262,00 0,00

Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri

3. gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybes ar savivaldybes biudžetų
ES projektams finansuoti):

3.1. nepinigmiam turtui įsigyti
3.2. kitoms ršlaidoms kompensuoti
4. Iš kitu šaltiniu:

4.1. nepinigimam turtui ISI~'Ytl
-, 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų 3839,00 75872,00 0,00 76320,00 3391,00



ŠILUTĖS RAJONO SAVIV ALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 8 g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 53110,
(8441) 52330, faks. (8 441) 5 1517, el. p. jolita.stonkuviene@silute.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188698374

2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016 -01-29 Nr. 3

Šilutė

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą:
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau - Tarnyba) Juridinių asmenų

registre įregistruota 2009 m. vasario 11 d., registracijos kodas - 188698374, adresas - Lietuvininkų
g. 8, LT - 99133, Šilutė.

Tarnybos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Tarnyba yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu bei Šilutės rajono savivaldybės herbu. Ji
įgyvendina savivaldybės kontrolės ir audito funkcijas, kurios apibrėžtos Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TI-2553 patvirtintuose Šilutės rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos nuostatuose. Tarnyba prižiūri, kaip naudojamas savivaldybės turtas bei
patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti
piniginiai ištekliai.

Tarnyba yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Ji priklauso Šilutės rajono
savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. gruodžio 31 d.
duomenis.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus:
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių,

kurie gali turėti įtakos 2015 metų įstaigos veiklai nebuvo.
Įstaigoje 2015 metais dirbo 3 valstybės tarnautojai.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys ir išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos



buhalterinės apskaitos įstatymu. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr.Al-
1306 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų
įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo".

Tarnybos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos
vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Tarnyba, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos
principais, kurie yra nurodyti 1 VSAF AS "Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas":

- Subjekto;
- Veiklos tęstinumo;
- Periodiškumo;
- Pastovumo;
- Piniginio mato;
- Kaupimo;
- Palyginimo;
- Atsargumo;
- Neutralumo;
- Turinio viršenybės prieš formą.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu suvestmiame

apskaitos registre "Didžioji knyga". Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos PROGRA
APSKAITA programa.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas - materialios formos neturintis nuo kitų nematerialiojo turto vienetų
atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo tarnyba disponuoja ir naudingumą numato gauti tiesiogines ir
(ar) netiesioginės naudos.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Numatytas šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas, metais.

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai
1 lentelė

Eil. Nr. Ilgalaikio nematerialiojo turto pavadinimas Turto nusidėvėjimo
normatyvas

1 Programinė įranga 2

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo
metodą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija
pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir
nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su
jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir
užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.



Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas - tai turtas skirtas Tarnybos savarankiškoms funkcijoms atlikti
(administraciniams tikslams) ir numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, daugiau negu vieną
veiklos ciklą ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatyta minimalią VSS
ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas
įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose
rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė - 0
Eur.

Tarnyba neturi neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto iš kito viešojo sektoriaus
subjekto ir ne iš viešojo sektoriaus subjekto.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
metodą, pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, metais.

Ilgalaikio materialioje turto nusidėvėjimo normatyvai

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo normatyvas

1. Baldai (išskyrus komplektai) 9

2. Personaliniai kompiuteriai ir kiti jiems 7
prilyginti

3. Skaičiavimo technika 7

2lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl
vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, 0 sudarant finansines
ataskaitas - įsigijimo savikaina ir grynąją realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautų atsargų Tarnyba neturi.
Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojama pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai

buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas - tai pinigai, kurie priskiriami prie trumpalaikio turto. Finansinis turtas
apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai tarnyba gauna pinigus.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Tarnyba įgyja teisę gauti pinigus. Gautinos sumos
pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.



Finansavimo sumos

Finansinės sumos - tai gautos arba gautinos lėšos iš Savivaldybės biudžeto per ataskaitinį
laikotarpį Tarnybos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau
šie įsipareigojimai gali būti įvertinami:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina.
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina

2015 m. birželio 30 d. priimtas įstatymas dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo buvo buha1terinėje apskaitoje
užregistruoti įsipareigojimai. Pagal 2 straipsnio 7 dalį minėtas įsipareigojimas bus baigtas vykdyti
2020 metais. Apskaičiuota grąžintina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma yra 10877,22
Eur. Iškeliama einamųjų metų dalis 543,87 Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 10333,35 Eur.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.
Kiekvieno ketvirčio paskutinę dieną apskaitoje Tarnybos tarnautojams sukaupiamos sumos už

kasmetines atostogas ir pripažįstamos sąnaudomis.

Turto nuvertėjimas

Prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį tarnyboje nustatoma ar yra turto nuvertėjimo
požymių. Jeigu yra vidinių ir išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė,
kuri palyginama su turto balansine verte. Atliekant 2015 m. turto inventorizaciją, apžiūrėjus
kiekvieną turto vienetą, nuvertėjimo požymių nebuvo nustatyta.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Tarnyba apskaitą tvarko pagal vieną - bendrųjų valstybės paslaugų-segmentą, apie kurį
pateikia informaciją finansinių atskaitų rinkinyje. Apie šį segmentąpateikiama tokia informacija;

- segmento sąnaudos;
- segmento pinigų srautai.



Pinigai

Pinigai, esantys banko sąskaitoje ir pervesti, bet dar negauti. Pinigų ekvivalentai yra
trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų
sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, 0 vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai yra skirstomi:
1. pagal pinigų buvimo vietą:
1.1. pinigus bankų sąskaitose (įskaitant mokėjimo korteles);
1.2. grynuosius pinigus;
1.3. piniginius dokumentus.
2. pagal pinigų paskirtį:
2.1. biudžetinės lėšos;
2.2. pavedimų lėšos;
2.3. kitos lėšos.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami Tarnybos apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje
turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus
reikalingi ištekliai, 0 įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos
šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis
ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

Per 2015-01-01-2015-12-31 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo
nėra.

Įstaigos restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.
Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti įstaigos duomenys pagal 2015 metų gruodžio 31 d.

duomenis. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje didžiausią patirtų
sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos su priskaitymais atostogų
rezervo taip pat dėl grąžintinų sumų (dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio) . Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės
veiklos sąnaudos padidėjo 28,31 %.

Pagrindinės veiklos perviršio nėra.
Įstaigos sumų pagal finansavimo šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį

laikotarpį pateikti 20 VSAF AS "Finansavimo sumos" 4 priede.

Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą

Ilgalaikis turtas

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas.
Per ataskaitinį laikotarpį Tarnyba nematerialiojo turto neįsigijo. Turto vertė - 0,00 Eur.
2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas.



Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupės pasikeitimą
per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo standarto 1 priedo nustatyta forma. Įstaiga per 2015 metus
ilgalaikio materialaus turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė - 2597,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto turto nėra.
3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas.
Ilgalaikį finansinis turtas susidarė dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai sumažinto darbo

užmokesčio.
Ilgalaikis finansinis turtas 10333,00 Eur.
Pridedama 6-ojo VSAF AS 5 priedas.

Trumpalaikis turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai
4 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
Per metus įstaiga atsargų įsigijo už - 1611,00 Eur, sunaudojo įstaigos veiklai - 1313,00 Eur.

Likutis metų pradžioje buvo - 419,00 Eur, likutis metų pabaigoje -717,00 Eur.
Pridedama 8-ojo VSAFAS "Atsargos".
5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai.
Išankstinai apmokėjimai tiekėjams - 77,00 Eur.
Pridedama 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 8 priedas.
6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro - 4840,00 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Per vienerius metus gautinos sumos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
Nr. diena, Eur

1. Sukauptiems atostoginiams 4297,00

2. Su darbo santykiai susiję isipareiaoiimai 543,00
Viso 4840,00

3 lentelė

Pridedama 17-ojo VSAF AS "Informacija apie per vienus metus gautinas sumas" 7 priedas.
7 pastaba. Pinigai ir jų ekvivalentai.
Pinigų likučių banke nėra 0,00 Eur. Pridedamas 5-ojo VSAF AS 2 priedas.
8 pastaba. Finansavimo sumos.
Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ojo VSAF AS reikalavimus. Informacija apie per

ataskaitinį laikotarpį gautą finansavimą pateikiama 4 priede.
Finansavimo sumas sudaro 3391,00 Eur; išjųnepiniginiam turtui įsigyti - 3391,00 Eur.
9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4840,00 Eur.
Tiekėjams įsiskolinimo nėra - 0,00 Eur.
Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Trumpalaikiai įsipareigojimai
41entelė

Eil. Tiekėjams skola Suma, Eur
Nr.

1. Sukauptos atostogų sąnaudos. 4297,00
2. Su darbo santykiais susiję isipareiaoiimai 543,00

4840,00
Pndedamas 17-ojo-VSAFAS 12 priedas.
10 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 10333,00 Eur.
Pridedama 17-ojo VSAF AS 9 priedas.



IV. Veiklos rezultatų ataskaita

11 pastaba. Pagrindinės veiklos ir kitos pajamos:
Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos tai iš Savivaldybės biudžeto gautos pajamos

87515,00 Eur.
12 pastaba Pagrindinės veiklos ir kitos sąnaudos:

Tarnybos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta -
87512,00 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų kurios nurodyta 5 lentelėje.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Eil. Sąnaudos Sumos, Eur
Nr.

1. Darbo užmokestis 62572,00
2. Socialinio draudimo įmokos 19385,00

Viso: 81957,00

51entelė

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta - 1540,00 Eur komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų,
kurios atvaizduotos 6 lentelėje.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

EiNr. Sąnaudos Sumos, Eur
1. Sildymas 322,00
2. Elektros energija 330,00
3. Vandentiekis ir kanalizacija 58,00
4. Ryšiai 667,00
5. Kitos komunalinės paslaugos 163,00

Viso: 1540,00

61entelė

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta - 681,00 Eur kitų paslaugų sąnaudų, kurios atvaizduotos 7
lentelėje.

Kitų paslaugų sąnaudos

Eil. Nr. Sąnaudos Sumos, Eur
1. Savivaldybei už įvairias paslaugas (signalizaciją, 681,00

kilimėlių valymą, šiukšles ir kt.)

Viso: 681,00

71entelė

V Pinigų srautų ataskaita

13 pastaba. Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukas sudaro iš savivaldybės biudžeto gautos
atsargoms ir kitos išlaidoms finansavimo sumos - 75872,00 Eur.

14 pastaba. Išmokos - 75872,00 Eur kurios atvaizduotos 8 lentelėje.
81entelė

Eil.Nr. Išmokos Sumos, Eur
1. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo 70606,00
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 1625,00
3. Kvalifikacijos kėlimo 1198,00
4. Atsargų įsigijimo 1760,00
5. Kitų paslaugų įsigijimo 683,00

Viso: 75872,00



15 pastaba.
Grynojo turto pokytis ataskaitoje - ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ir deficitas - 0,00

Eur.

VI. Kitas
Pridedamos lentelės:
1 lentelė - Finansinės būklės ataskaita, 2-ojo VSAF AS 2 priedas;
2 lentelė - Veiklos rezultatų ataskaita, 3-oj0 VSAF AS 2 priedas;
3 lentelė - Grynojo turto pokyčio ataskaita, 4-ojo VSAF AS 1 priedas;
4 lentelė - Pinigų srautų ataskaita, 5-ojo VSAF AS 2 priedas;
5 lentelė - Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 6-ojo VSAF AS 6 priedas;
6 lentelė - Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 8-ojo VSAF AS 1 priedas;
7 lentelė - Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 12-oj0

VSAF AS 1 priedas;
8 lentelė - Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 13-

ojo 1 priedas;
9 lentelė - Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 17-ojo VSAFAS 12

priedas;
la lentelė - Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta, 17-ojo

VSAF AS, 13 priedas;
11 lentelė - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį

laikotarpį, 20-ojo VSAF AS 4 priedas;
12lentelė - Finansavimo sumų likučiai, 20-ojo VSAFAS 5 priedas;
13 lentelė - Informacija pagal veiklos segmentus, 25-asis VSAF AS;
141entelė - Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 17-ojo VSAFAS 8 priedas;
15 lentelė - Informacij a apie ilgalaikį finansinį turtą, 6-oj 0 VSAF AS 5 priedas;
16 lentelė - Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2015 m., 17-ojo VSAFAS 9 priedas;
17. Pažyma dėl finansavimo sumų;
18. Nebalansinėse sąskaitose 2015-12-31 inventoriaus likučiai.

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė

Buhalterė Rasa Girčytė


