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2018 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

                                                      

 

                                                  I.  BENDROJI DALIS 

 

Akmenės rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. 

balandžio 20 d., rejestro Nr. 017481, įstaigos kodas 188719391. 

Savivaldybės administracijos steigėjas yra Akmenės rajono savivaldybė. Steigėjo teises 

ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba.  

Savivaldybės administracijos buveinė: L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė. 

Akmenės rajono savivaldybės iždas (toliau – Savivaldybės iždas) yra juridinio asmens 

teisių neturintis išteklių fondas Savivaldybės ištekliams kaupti, valdyti ir naudoti. Savivaldybės 

iždas laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, nes atitinka šiuos išteklių fondų kriterijus: 

                   1. Įsteigtas tam tikroms savivaldybės funkcijoms atlikti. 

                   2. Pajamos būdingos tik šiam fondui. 

 3. Lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir pagal teisės aktų nustatytą tvarką naudojamos  

fondo uždaviniams įgyvendinti. 

Savivaldybės iždo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų Savivaldybės finansinių  

išteklių valdymą ir jų naudojimą Savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms 

bei kitoms programoms įgyvendinti, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų 

paslaugų teikimui organizuoti.  

Savivaldybės iždas kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. 

Savivaldybės iždo finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia –  

sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. 

Akmenės rajono savivaldybės iždo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia  

Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Planavimo ir finansų  

valdymo skyrius. 

Planavimo ir finansų valdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vyriausybės 

nutarimais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  mero potvarkiais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais ir kitais teisės aktais. 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriuje 

nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Akmenės rajono savivaldybės iždo 

veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių  

metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo įvertinta. 

Apskaitinių įverčių keitimo ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių  

ataskaitinių laikotarpių rezultatams nebuvo. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.  

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais  

vienetais – eurais. 
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II. APSKAITOS POLITIKA 

 

             Akmenės rajono savivaldybės iždo apskaitos politika aprašyta 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.  

    Savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyrius Savivaldybės iždo 

apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir 

pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), 

išskyrus: 

    1. 13 VSAFAS „Nematerialusis  turtas“. 

    2. 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. 

    3. 16 VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“. 

                4.  8 VSAFAS „Atsargos“. 

                Savivaldybės iždo 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas 

Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

 Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų reikšmingumo suma nustatyta 0,05 proc. nuo 

bendrųjų pajamų vertės. Tai sudaro 5 332,48 Eur. 

 

              III. PASTABOS 

 

1 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas. 

 Savivaldybės iždas ilgalaikio finansinio turto eilutėje parodė ilgalaikes gautinas sumas – 

26 130,32 eurus dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies 

grąžinimo. Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2015 m.  gruodžio 11 d. raštu Nr. (6.3-01)-6K-

1509159, ilgalaikės gautinos sumos apskaitytos įsigijimo savikaina. Taip pat čia atvaizduotos pagal 

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašytą susitarimą Nr.SS-612 su VšĮ „Akmenės būstas“ „Dėl pagal 2014 

m. rugpjūčio 26 d. garantiją sumokėto finansinio įsipareigojimo grąžinimo“ gautinos ilgalaikės 

sumos – 29 834,27 Eur, kurios apskaitytos amortizuota savikaina. 

  

2 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. 

Savivaldybės iždas, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM 2018 m. rugsėjo 30 d. 

S1 ataskaitą, pripažino gautinas mokesčių pajamas 230 237,17 Eur. 

Pripažintos sukauptos gautinos sumos  861 962,33 Eur, iš jų: 354 947,44 Eur iš Valstybės  

biudžeto sukauptos gautinos finansavimo pajamos, 181 587,21 Eur sukauptos gautinos mokesčių 

pajamos ir iš Savivaldybės administracijos gautinos sumos 325 427,68 Eur už kompensavimo būdu 

vykdomus ES projektus, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą ir žemės nuomos mokesčio 

pajamos. 

Savivaldybės iždas pripažino 1 518,52  Eur gautinas sumas už  padarytą žalą ir turto 

vagystes.  

 

3 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

              Savivaldybės iždo banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko  5 086 177,82 

Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto gautos specialiosios tikslinės dotacijos 653 119,60 Eur, 

Savivaldybės biudžeto lėšos 4 219 599,28 Eur, viešojo sektoriaus subjektų  uždirbtos negrąžintos 

pajamos  213 458,94 Eur. 

            

 

 

3 pastaba. Finansavimo sumos. 

              Finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 1 373 404,00 Eur, mokymo reikmėms finansuoti – 
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3 579 400,00 Eur. Neformaliojo švietimo 2018 metų išlaidų finansavimui gauta 42 547,04 Eur 

Europos Sąjungos lėšų. 
 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 

LAIKOTARPĮ 

 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansa-

vimo sumų 

likutis 

ataskaiti-

nio 

laikotarpio 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansa-

vimo sumų 

likutis 

ataskaiti-

nio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygin-

tinai gautą 

turtą 

Finan-

savimo sumų 

pergrupavim

as 

Neatly

gintina

i 

gautas 

turtas 

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansa-

vimo 

sumų 

sumažė-

jimas dėl 

turto 

pardavi-

mo 

Finansa-

vimo sumų 

sumažėj-

imas dėl jų 

panaudo-

jimo savo 

veiklai 

Finansa-

vimo 

sumų 

sumažėji

mas dėl 

jų 

perdavi

mo ne 

viešojo 

sektoria

us 

subjekta

ms 

Finan-

savimo 

sumos 

(grąžintos) 

Fina

nsa-

vimo 

sum

ų 

(gau

tinų) 

pasi

kei-

tima

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Iš valstybės biudžeto 

(išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų 

dalį gautą iš Europos 

Sąjungos, užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

118486,57 5812240,30 0,00   5719156,25   0,00   0,00   211570,62 

1.1. nepiniginiam turtui 
įsigyti 

102738,29 407166,92 69780,86   470055,83           109630,24 

1.2. kitoms išlaidoms 

kompensuoti 15748,28 5405073,38 -69780,86   5249100,42           101940,38 

2. Iš savivaldybės 

biudžeto (išskyrus 

savivaldybės 

biudžeto asignavimų 

dalį gautą iš Europos 

Sąjungos, užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

 

     

     

2.1. nepiniginiam turtui 
įsigyti 

 
     

     

2.2. kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

 
     

     

3. Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

(finansavimo sumų 

dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, 

neįskaitant 

finansavimo sumų iš 

valstybės ar 

savivaldybės 

biudžetų ES 

projektams 

finansuoti): 

  42547,04     42367,50           179,54 

3.1. nepiniginiam turtui 

įsigyti 
    2736,00    2736,00            0,00 

3.2. kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

  42547,04 -2736,00    39631,50           179,54 

4. Iš kitų šaltinių:                       

4.1. nepiniginiam turtui 

įsigyti 
                      

4.2. kitoms išlaidoms 
kompensuoti 

                      

5. Iš viso finansavimo 

sumų: 
118486,57 5854787,34 0   5761523,75   0,00   0,00   211750,16 
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               5 pastaba. Įsipareigojimai. 

                 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės iždo ilgalaikiai finansiniai 

įsipareigojimai sudaro 857 778,05 Eur, iš jų 825 115,21 ilgalaikės negrąžintos paskolos iš kredito 

įstaigų. 

                 Pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas pažymas dėl finansavimo sumų užregistruotos 

sukauptos mokėtinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 908 661,92 Eur, sukauptos 

finansavimo sąnaudos 1 087 425,88 Eur, biudžetinėms įstaigoms  grąžinamos jų uždirbtos pajamos 

už teikiamas paslaugas bei patalpų nuomą 213 458,94 Eur. 

 

                  6 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. 

                 Mokesčių pajamas 10 122 898,29 Eur sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM 

pervestos mokesčių pajamos ir pagal formą S1 nepervestos lėšos 2018 m. rugsėjo 30 d. būklei 

pripažintos sukauptomis gautinomis mokesčių pajamomis. Lyginant pripažintas pajamas su 

praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu – pajamų pripažinta 2 921 723,89 Eur arba 28,9 

proc. daugiau. Padidėjo gyventojų pajamų mokesčio procentinė dalis tenkanti savivaldybių 

biudžetams. 

                  Pagrindinės veiklos kitas pajamas 494 313,06 Eur  sudaro apskaičiuotos valstybės ir 

vietinės rinkliavos.  

            

                  7 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

                  Šias sąnaudas sudaro asignavimų valdytojų finansavimo sąnaudos ir per ataskaitinį 

laikotarpį užregistruotos asignavimų valdytojų sukauptos finansavimo sąnaudos 10 027 099,21 Eur. 

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu finansavimo sąnaudos padidėjo 3 197 903,19 Eur. 

Tokį sąnaudų augimą lėmė socialinių priemonių finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų (buvo 

iš Valstybės biudžeto dotacijų). 

 

                   8 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. 

                   Savivaldybės iždas  už paskolas per ataskaitinį laikotarpį patyrė 20 045,38 Eur  

palūkanų sąnaudų ir apskaitė 15 857,53 Eur delspinigių ir palūkanų pajamų.  
 

 9 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas.  

 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis yra 617 773,91 Eur. Tai reiškia, kad 

Savivaldybė gavo daugiau pajamų negu patyrė sąnaudų.  

               

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė  Aromeda Laucienė 
 
 

 Planavimo ir finansų valdymo skyriaus 

 vyresnioji specialistė                  Rima Sovienė  

         


