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ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.

BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis Šalčininkų rajono savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, registracijos kodas 188718713, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. balandžio 16 d.,
adresas - Vilniaus g. 49, LT-17116. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga, kurios steigėja - Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, turi antspaudą su Lietuvos
Respublikos herbu. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija yra Šalčininkų rajono
savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės kontroliuojantis subjektas.
Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus
subjektų finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 dieną:
•

8 biudžetinių įstaigų;

•

39 švietimo įstaigų;

•

3 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų (sveikatos priežiūros viešosios įstaigos);

•

Kontrolieriaus tarnyba

•

Savivaldybės iždo;

•

Privatizavimo fondo.

Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro savivaldybei
priklausantis Šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:
•

5 uždarųjų akcinių bendrovių, kuriuose savivaldybei priklauso daugiau negu 50 procentų
akcijų.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikiama aiškinamojo rašto
priede „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje".
Šalčininkų rajono savivaldybė įgyvendina vietos valdžios, viešojo administravimo ir
viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Viešojo administravimo funkcijas įgyvendina Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija. Viešąsias paslaugas teikia Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinės
įstaigos ir viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos teikia neformalaus ir formalaus švietimo
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paslaugas, bibliotekų, kultūros, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, mokinių pavėžėjimo į mokyklas,
mokinių maitinimo švietimo įstaigose ir socialines paslaugas. Viešosios įstaigos teikia pirminės
asmens sveikatos priežiūros ir antrinės stacionarinės priežiūros paslaugas.
2014 metais savivaldybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutiniškai
buvo 2427 darbuotojai.
Svarbios informacijos, kuri būtų įtakojusi ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų duomenis, nėra.
II. APSKAITOS POLITIKA
Šalčininkų rajono savivaldybės finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo
apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas litais.
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,
taisomos

skirstomos į esmines ir neesmines.

Neesminės klaidos

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“.

Nematerialusis turtas
Nematerialiajam turtui priskiriamas neturinis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo
įstaiga disponuoja ir naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos.
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, kai patirtos išlaidos atitinka
nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus: yra lengvai atskiriamas nuo kitų
vienetų; tikėtina, kad ateityje įstaiga gaus iš turto ekonominės naudos; galima nustatyti turto
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.
Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“
nustatytus reikalavimus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina.
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Išlaidos, patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto
įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas.
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai turtas perleidžiamas,
nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo
likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas
juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas skirtas savarankiškoms funkcijoms atlikti,
numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė
nei 1000 Lt..
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus
ekonominės naudos; galima nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; įstaiga turi teisę
tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes ir apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, žemė ir kultūros vertybės rodomi tikrąja verte.
Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio,
kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.
Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo
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.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
metodą pagal nusidėvėjimo normatyvus.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas
nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi veiklos rezultatų ataskaitos kitos veiklos
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straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pripažįstami esminiu turto
pagerinimu, jei pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba pagerina jo naudingąsias savybes. Šių
darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.

Biologinis turtas
Biologinio turto savivaldybėje nėra.

Finansinis turtas
Ūkinės operacijos susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio
turto apskaita tvarkoma, vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai”. Savivaldybės iždo finansinį turtą sudaro gautinos sumos ir pinigai. 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.
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
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vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių vidaus
paskolų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos, grąžintinos finansavimo sumos ir
kiti

trumpalaikiai finansiniai

įsipareigojimai.

Pirminio

pripažinimo metu finansiniai

įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami tada, kai nuomos sutartis atitinka
19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nurodytas
finansinės nuomos sąlygas.
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius.
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir
didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir
naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.
Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei
užtikrinti.
Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos
sąnaudomis pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas. Draudimo išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu tų išlaidų nuomotojas
nekompensuoja. Jei draudimo išlaidos visiškai ar dalinai kompensuojamos, pripažintos sąnaudos
turi būti atitinkamai sumažintos.
Pagal panaudos sutartį gauto turto esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip
atskiras turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų
panaudos davėjas nekompensuoja.

Atsargos
Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė
neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas
pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus.
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Kai atsargos parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama
sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios
paslaugos.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų
atsargų būdą, tai yra buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

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 VSAFAS
„Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus. Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“
nustatyti reikalavimai.
Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai
nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
6
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išleidimo laiką.
Jei per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų
uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Jei
numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos,
sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.
Operacijos užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose
pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta” nustatytus reikalavimus.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir
užsienio valiutos santykį.
Sudarant finansines ataskaitas valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal
ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto
ir užsienio valiutos santykį.
Tarpusavio užskaita
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS
„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu
yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su
turto balansine verte.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma
mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės
arba kitos veiklos sąnaudas.
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama
turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto
vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o
nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas
ne didesne verte nei turto balansinė vertė.
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Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto
nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės,
kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
Pripažinus

ilgalaikio

materialiojo

ar

nematerialiojo

turto

nuvertėjimo

nuostolį,

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
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; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos
sektoriaus; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir
religijos; švietimo; socialinės apsaugos.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas
P01. Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas, buvo ištaisytos ankstesniais
metais padarytos klaidos dėl nesuderintų ar nekorektiškai suderintų finansavimo sumų.
2. Informacija pagal veiklos segmentus
P02. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priede
„Informacija pagal segmentus". Sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 2439,33 tūkst. litų
pavyzdžiui „Bendrosios valstybės paslaugos – 7385,55 tūkst. litų, ,,Aplinkos apsauga“ – 91,42 tūkst. litų.,
„Sveikatos apsauga“ – 355,52 tūkst. litų, „Švietimas“ – 604,77 tūkst. litų, „Socialinė apsauga“ - -2228,20
tūkst. litų.

„Gynyba“ – 2,01 tūkst. litų, „Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga“ – 11,66 tūkst. litų,

„Ekonomika“ – 1669,09 tūkst. litų, „Būstas ir komunalinis ūkis“ – 987,36 tūkst. litų ir „Poilsis, kultūra ir
religija“ – 5556,16 tūkst. litų lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo.
Darbo užmokesčio sąnaudos visuose segmentuose padidėjo labai nežymiai, išskyrus „Poilsis, kultūra
ir religija“ – 236,33 tūkst. litų ir „Socialinė apsauga“ – 435,98 tūkst. litų.
Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo įmokų sąnaudos sudarė 61 723,58 tūkst. litų iš kurių daugiausia teko švietimo funkcijai 32 853,17
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tūkst. litų, sveikatos apsaugos funkcijai – 14 548,84 tūkst. litų ir bendrų valstybės paslaugų funkcijai –
5862,38 tūkst. litų.
3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:
P03. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto priede
„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". Savivaldybės konsoliduotojo
nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 3,672,99 tūkst. litų, t.y. programinė įranga ir jos licencijos – 703,67
tūkst. litų, kitas nematerialusis turtas – 1785,52 tūkst. litų ir nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai –
1183,81 tūkst. litų.
Per 2014 m. buvo apskaičiuota 479,80 tūkst. litų nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma sudarė 21,07 tūkst. litų. Per 2014 m. nematerialiojo turto
buvo įsigyta už 315,12 tūkst. litų, o nurašyto nematerialiojo turto likutinė vertė sudarė 1080,48 tūkst. litų.
Papildoma informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateikiama aiškinamojo
rašto priede „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo
nematerialiojo turto balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje".
P04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto
priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį". Savivaldybės
konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro 190102,56 tūkst. litų. Didžiausia dalį sudaro
pastatai – 105070,10 tūkst. litų ir infrastruktūros ir kiti statiniai – 47431,79 tūkst. litų. Lyginant su ankstesniu
laikotarpiu materialus ilgalaikis turtas padidėjo 7976,71 tūkst. litų. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį-6863,13 tūkst. litų.
Papildoma informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateikiama aiškinamojo
rašto priede „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio
materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje".
P05. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus -5168,75
tūkst. litų. Tai kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų,
nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų akcijos ir dalininkų įnašai.
P08. Savivaldybės konsoliduotųjų atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš viso
buvo 2804,02 tūkst. litų t.y. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 649,70 tūkst. litų, Pagaminta
produkcija ir atsargos, skirtos parduoti – 163,39 tūkst. litų ir Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas
parduoti – 1 990,92 tūkst. litų.. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu padidėjo 211,72 tūkst. litų.
P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija
apie išankstinius apmokėjimus". Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 9,24 tūkst. litų.
2014-12-31 išankstinių apmokėjimų balansinė vertė sudaro 34,07 tūkst. litų. Didžiąją dalį išankstinių
apmokėjimų sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 18,33 tūkst. litų bei kitos ateinančių laikotarpių
sąnaudos – 11,69 tūkst. litų.
P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede
„Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas". 2014-12-31 per vienerius metus gautinos sumos
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sudarė 10748,23 tūkst. litų, kurios per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1938,14 tūkst. litų. Didžiausias dalis
per vienerius metus gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos – 6571,81 tūkst. litų, gautinos sumos už
turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 2813,29 bei gautinos finansavimo sumos -288,74 tūkst.
litų.
P12. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį". Konsoliduotų finansavimo sumų likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 118647,34 tūkst. litų. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos
padidėjo 6831,44 tūkst. litų.
P13. Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai - tai Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti
įsipareigojimai vidaus kreditoriams. Informacija apie juos pateikta aiškinamojo rašto priede „ Finansinių
įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį". Finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudarė 20498,07 tūkst. litų, iš jų: ilgalaikiai – 20498,07 tūkst. litų,
Visos paskolos Savivaldybės vardu yra paimtos investicijų projektams finansuoti be kreditoriniams
įsiskolinimams padengti.
Papildoma informacija pateikta aiškinamojo rašto priede „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną".
P17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto priede „Informacija
apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas". Per ataskaitinį laikotarpį mokėtinos sumos sumažėjo
3416,90 tūkst. litų ir pabaigoje sudarė 9387,05 tūkst. litų. Didžiausias dalis sudarė tiekėjams mokėtinos
sumos 4197,43 tūkst. litų ir sukauptos mokėtinos sumos – 4976,00 tūkst. litų . Sukauptas mokėtinas sumas
sudaro sukauptų atostoginių sąnaudos – 3648,12 tūkst. litų, kitos sukauptos sąnaudos – 69,23 tūkst. litų, kitos
sukauptos mokėtinos sumos – 1258,65 tūkst. litų.
P18. Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai - iš viso turto balansinės vertės
atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Savivaldybės grynasis turtas 2014 m.
pabaigai sudarė 65862,50 tūkst. litų. Savivaldybės grynasis turtas sudaro 30,11 procentus nuo bendros turto
vertės. Šis santykis parodo, kiek turto liktų Savivaldybei padengus visus įsipareigojimus ir grąžinus
finansavimo sumas.
Į grynąjį turtą įtraukta nuosavybės metodo įtaka sudarė -3670,63 tūkst. litų.
4.Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:
P19. Informacija apie mokesčių pajamas pateikta aiškinamojo rašto priede „Mokesčių sumos pagal
atskirą mokestį ". Iš viso per ataskaitinį laikotarpį gauta 36798,43 tūkst. litų mokesčių pajamų. Daugiausiai
pajamų pripažinta pajamų ir pelno mokesčių grupėje, kur gyventojų pajamų mokestis sudaro 35112,21
tūkst. litų arba 95,42 procentus nuo visų mokesčių pajamų.
P20. Informacija apie socialinių įmokų pajamas pateikta aiškinamojo rašto priede „Socialinių
įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką grynąja verte“ ". Iš viso per ataskaitinį laikotarpį socialinių
įmokų pajamos sudarė 209,95 tūkst. litų.
P21. Informacija apie kitos pagrindinės veiklos pajamas pateikta aiškinamojo rašto priede „Kitos
pajamos". Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2014 m. buvo 19758,64 tūkst. litų.
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P23. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikta aiškinamojo rašto priede
„Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos". Savivaldybės finansinės ir investicinės veiklos
pajamos 2014 m. sudarė 27,46 tūkst. litų, sąnaudos – 823,77 tūkst. litų, iš jų 822,47 tūkst. litų sudarė
palūkanų sąnaudos. Finansinės ir investicinės veikos rezultatas yra neigiamas 796,31 tūkst. litų.
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios
nuliui.

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

Rengėjas J. Uljanovič 8 (380) 30 157 , jelena.uljanovic@salcininkai.lt
B. Šatkevič 8 (380) 20 206, barbara.satkevic@salcininkai.lt
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
III.1
III.1.1
III.1.2
III.2
III.3
III.4
III.5
IV
B
C
I
I.1
I.2
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
Investicijos į kitus subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
Po vienerių metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO

Pastabos Nr.
3
P03

P04

P05, P06

P08

P09
P10

P10

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
4
198.944,30
3.672,99

tūkstančiais litų
Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
5
197.188,92
3.837,72

703,67
1.785,52
1.183,81

79,08
1.809,78
1.948,86

190.102,56
73,97
105.070,10
47.431,79
766,70
3.064,79
825,97

182.125,85
67,56
106.586,30
48.018,76
291,00
3.163,53
632,29

3.128,70
3.610,80
26.129,75
5.168,75
5.168,75
5.168,75

2.722,08
3.124,89
17.519,45
11.225,34
11.225,34
11.225,34

18.061,18
2.804,02
813,09
1.990,92
34,07
10.748,23

15.330,67
2.592,30
637,22
1.955,07
43,31
8.810,09

921,31
288,74
2.813,29
6.571,81
153,08

16,04
489,32
3.127,38
4.040,76
1.136,58

4.474,87
217.005,48

3.884,98
212.519,59
(tęsinys kitame puslapyje)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
F
I
II
III
III.1
III.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES
Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Pastabos Nr.
3
P12

P13, P14

P17
P17
P17
P18

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
118.647,34
89.308,27
0,00
25.708,76
3.630,31
32.495,63
20.498,07
20.498,07

5
111.815,90
85.819,34
0,00
22.599,86
3.396,69
34.679,95
17.040,61
17.040,61

11.997,57

17.639,33

0,00

524,22

0,00
1.626,84
4.197,43
4.976,00
1.197,30
65.862,50
142,22
-3.670,63
69.390,91
442,95
68.947,96

0,02
2.197,09
9,74
7.083,56
5.645,87
2.178,84
66.023,74
20,90
-2.945,12
68.947,96
-18.106,59
87.054,55

217.005,48

212.519,59

____________
(parašas)

Josif Rybak
(vardas ir pavardė)

____________
(parašas)

Danuta Nenartovič
(vardas ir pavardė)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.

Straipsniai

1
A
I
II
II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.2
II.3
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Mokesčių pajamos
Pelno ir pajamų
Prekių ir paslaugų
Kitų mokesčių
Socialinių įmokų pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ
GYNYBOS
VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS
EKONOMIKOS
APLINKOS APSAUGOS
BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO
SVEIKATOS APSAUGOS
SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA
ŠVIETIMO
SOCIALINĖS APSAUGOS

C
D
E

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

F
G
H
I
I
II

Pastabos Nr.
3

Ataskaitinis
laikotarpis

tūkstančiais litų
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

4
130.833,36
74.066,34
56.767,02
36.798,43
35.112,21

5
103.567,08
55.779,70
47.787,38
28.905,83
26.860,96

1.686,22
209,95
19.758,64
-127.959,34
-18.507,19
-54,01
-1.464,90
-3.776,36
-84,52
-3.007,59
-18.967,63
-11.215,15
-42.908,12
-27.973,86

2.044,87
18.881,55
-130.398,67
-25.892,74
-52,16
-1.453,24
-2.107,27
-175,94
-2.020,23
-19.323,15
-5.658,99
-43.512,89
-30.202,06

P23

2.874,02
11,25
-796,31

-26.831,59
22,88
-744,61

P01

-1.482,29

9.212,32

606,67

-18.340,99

-725,51
-118,84
-118,84

-1.553,90
-19.894,89
-19.894,89

P19

P20
P21

Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

____________
(parašas)

Josif Rybak
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

____________
(parašas)

Danuta Nenartovič
(vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
B
I
II
III
IV
V
VI
C
I
II
III
IV
V
VI
VII
D

Straipsniai
2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Išmokos
Bendrų valstybės paslaugų
Gynybos
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos
Ekonomikos
Aplinkos apsaugos
Būsto ir komunalinio ūkio
Sveikatos apsaugos
Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija
Švietimo
Socialinės apsaugos
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Gauti dividendai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

tūkstančiais litų

Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

5

-14.302,65
130.734,97
91.604,71
59.319,51
15.526,91
16.758,28
20.011,01
209,95
18.500,92
90,51
317,87
-3.421,35
-141.616,26
-29.366,03
-83,89
-1.420,95
-8.193,91
-295,46
-5.406,33
-15.753,75
-8.905,55
-42.682,90
-29.507,48
-2.454,19
-2.132,32

-9.834,09
115.209,60
83.350,10
56.595,28
7.919,56
18.835,26
14.354,77
17.157,50
1,18
346,05
-2.833,77
-122.209,92
-27.682,53
-65,81
-1.414,12
-2.026,48
-117,62
-3.229,34
-14.345,75
-4.328,47
-39.812,62
-29.187,18
-1.491,01
-1.149,61

-321,87

-341,40

17.368,51
3.457,45
-524,22

11.390,62
1.965,94
-1.566,09

14.495,98
-60,70

11.281,03
-290,25

-21,78
589,89
3.884,98
4.474,87

65,52
3.819,45
3.884,98

Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

____________
(parašas)

Josif Rybak
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. buhalterė

____________
(parašas)

Danuta Nenartovič

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(vardas ir pavardė)
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

tūkstančiais litų

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Straipsniai
Pastabos Nr.

2
Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti konsolidavimo pokyčiai
Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti konsolidavimo pokyčiai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

3

Dalininkų kapitalas

Tikrosios vertės
rezervas

Kiti rezervai

Nuosavybės metodo
įtaka

4

5

6

7

0,00
X
X
X
X
X

37,05

-1.391,22

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką
8
87.054,55

Iš viso

Mažumos dalis

9

10
85.700,39

X
X
X
X
X
X

X

20,90
-37,05
X
X

0,00
X
X
X
X
X

X
X
X

20,90

244,56
-10,16

244,56
20,90
-47,21

-1.553,90

-18.340,99

-19.894,89

-2.945,12

68.947,96

66.023,74

X
X
142,22

0,00
X
0,00

X
X
X
X

-20,90
X
X
142,22

X
X
X

142,22

-725,51

-163,72
606,67

-20,90
-163,72
-118,84

-3.670,63

69.390,91

65.862,50

Josif Rybak

Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Danuta Nenartovič
(vardas ir pavardė)

1

