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FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

Pasvalio rajono savivaldybės iždas, kaip išteklių fondas, kuris pagal Lietuvos Respublikos 
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą yra atskiras viešojo sektoriaus subjektas. Iždo buhalterinę 
apskaitą ir atskaitomybę organizuoja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius.  

Pasvalio rajono savivaldybės administracija  yra biudžetinė įstaiga,  kodas 188753657. 
Adresas: Vytauto Didžiojo a.1, LT-39143, Pasvalys, Lietuvos Respublika. 
Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra  Pasvalio rajono savivaldybė, turinti juridinio asmens 

statusą.  
Veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (kodas 75.11.20). 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį 

antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB  DNB banke. 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius yra Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos struktūrinis padalinys. Finansų skyrius  sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio 
finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų  III -ojo ketvirčio paskutinės dienos 
duomenis. 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Pasvalio 
rajono savivaldybės iždas neturi. 

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2011 m. iždo veiklai, nebuvo. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Pasvalio rajono savivaldybės iždo parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

 Iždas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  
Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 
metodus ir taisykles. 

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 
Respublikos piniginį vienetą-litą. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi  lietuvių kalba.  
Iždo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  
Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS, taikytinus savivaldybės iždo apskaitai. 

Taikomi visi VSAFAS, išskyrus: 
1.   8 VSAFAS „Atsargos“. 
2. 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. 
3. 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. 

  4.  16  VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“. 



 

 Gautinos sumos registruojamos tada, kai Iždas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą 
pagal 17-ąjį VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigijimai“. Gautinos sumos pripažinimo 
metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

 Iždo pajamas sudaro pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos ir finansinės  
investicinės veiklos pajamos. 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanų pajamos, dividendų pajamos, 
baudų ir delspinigių pajamos. 

Palūkanų pajamomis pripažįstamos pajamos, gaunamos  už lėšų likutį einamoje sąskaitoje. 
Pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą, t. y. pripažįstamos, registruojamos apskaitoje 

ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo 
pinigų gavimo momento. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuomet, jei patiriamos sąnaudos, kurioms finansavimo 
sumos gautos iš  valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir kitų išteklių fondų.   

Gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti grąžintos toms 
pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos. 

Iždo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS  „Sąnaudos“ 
nustatytus reikalavimus. 

Finansavimo sąnaudos Iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai Iždas registruoja asignavimų 
valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš Savivaldybės biudžeto. 

 
III. PASTABOS 

 
Pastaba Nr.1. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 2958739 Lt, iš jų: 
1.   Asignavimų valdytojų sukauptos gautinos sumos pagal pateiktas pažymas 20148870 Lt. 
2.   Kitos gautinos sumos   11803 Lt. 
3. Valstybinės mokesčių inspekcijos nepervestos mokesčių sumos  161845 Lt. 
4. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius   

770221 Lt. 
Pastaba Nr. 2. Piniginių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:  

Eil.
Nr. 

Bankas, sąskaitos Nr., lėšų paskirtis 
Lėšų likutis 

(Lt) 

1. AB DNB  LT294010042600030055, biudžeto lėšos 47448 
2. AB DNB  LT504010042600003778, žemės nuomos mokesčio                 2379 
3. AB DNB  LT094010042600020133, aplinkos spec.programos  171537 
4. AB SWEDBANK  LT697300010002557286, paskolų dengimui 0 
5. AB DNB  LT294010042600030055, įplaukų už teikiamas paslaugas   
6. AB DNB  LT45401004266196025 , paskolų dengimui  0 
7. AB SEB bankas LT857044060005722829, paskolų dengimui  0 
8. Nordea LT682140030000280790, paskolų dengimui 0 
 IŠ VISO  221364 

 
Pastaba Nr. 3. Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20 VSAFAS ‚Finansavimo sumos 

reikalavimus“. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės 
biudžeto, iždo sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos. 
Finansavimo sumų likutis  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 4463733 Lt.  Detalesnė informacija apie 
finansavimo sumų panaudojimą pateikiama lentelės forma, 20 VSAFAS 4 priede. 

Pastaba Nr. 4. Savivaldybės iždo negrąžintų paskolų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
sudarė 9125100 Lt., iš jų  269841  Lt ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis. 



 

Pastaba Nr. 5. Sukauptos mokėtinos sumos 3739244 Lt: 
           1. Gautos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurias iždas  grąžins biudžetinėms 
įstaigoms 242988 Lt. 

2. Sukauptos finansavimo sąnaudos ir sukauptos mokėtinos sumos asignavimų valdytojams  
3484969 Lt. 

3. Gauti išankstiniai mokėjimai (žemės nuomos mokesčio permoka)  11287  Lt.   
Pastaba Nr. 6. Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis ar deficitas (8562738) 

Lt.  ir einamųjų metų perviršis ar deficitas (5558567) Lt. Iš viso sukaupta deficito suma (14121305) Lt. 
Pastaba Nr. 7. Savivaldybės iždo pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

sudaro 17712166  Lt, iš jų: mokesčių pajamos  16483860  Lt, pagrindinės veiklos kitos pajamos  
1137857  Lt, iš ES pajamos 90449  Lt.  

Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės pagrindinės veiklos pajamas įrašytos pajamos, gautos iš 
valstybinės mokesčių inspekcijos, pajamos iš valstybės iždo sąskaitos išlaidų struktūrų skirtumams 
išlyginti ir gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų 
mažėjimui kompensuoti ir valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitinio laikotarpio pabaigai  
nepervestos pajamos. 

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro turto naudojimo, prekių, turto, paslaugų pardavimo, 
baudų ir kitos pajamos. 

Pastaba Nr. 8. Pagrindinės veiklos sąnaudos  23116145  Lt. iš jų: finansavimo sąnaudos - 
23116145 Lt, nuvertėjimo ir nurašytų sumų nėra. Šioje eilutėje parodytos iš Savivaldybės biudžeto 
pajamų mokėtinos (pateikus paraiškas lėšoms gauti) Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos  
ir per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos viešojo sektoriaus subjektų sukauptos finansavimo sąnaudos.           

             Pastaba Nr. 9. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas   -154592  Lt t.y. skirtumas tarp 
gautų palūkanų už banko sąskaitų likučius  ir sumokėtų palūkanų už paskolas. 

             Per ataskaitinį laikotarpį bankams už paskolas sumokėta palūkanų sąnaudos 170230 Lt,  o 
palūkanų pajamos už lėšų likučius banko sąskaitose 15638 Lt. 

  Pastaba Nr. 10. Grynasis  perviršis ar deficitas ataskaitinio   laikotarpio pabaigai sudaro 
(5558567)  Lt. 

              Einamųjų metų perviršis ar deficitas gautas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės 
veiklos sąnaudas, finansinės ir investicinės veiklos rezultatą. 

              Dėl asignavimų valdytojų iki metų pradžios sukauptų finansavimo pajamų, ankstesniais ir šiais 
metais susidarė Savivaldybės iždo veiklos deficitas. 

  Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos 
nutraukimas. 

  Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų 
pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo įvertinta. 

  Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 
 

 
 
Administracijos direktorius                                                                     Rimantas Užuotas 
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