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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS

RAŠTAS

2021 m. kovo      d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) – subjektas,

prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Ignalinos

rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip

vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami piniginiai ištekliai.

Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Tarnybos savininkė – Ignalinos rajono

savivaldybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono

savivaldybės taryba. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi savo antspaudą

su pavadinimu ir savivaldybės herbu, sąskaitą banke. Tarnybos buveinės adresas: Ateities g. 23,

LT-30122 Ignalina. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, identifikavimo kodas

188725711.

Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Tarnybos veiklos nuostatų nauja redakcija patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-190 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“.

Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarnyba sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas remiantis 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų tarnyba neturi.

Filialų ar struktūrinių padalinių tarnyba neturi.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tarnybos veiklą, šiuo metu nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarnyba taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų

kiekvieno taikytino viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau –

VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tarnyba vadovaujasi

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio

pateikimas“.

Tarnyba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles.

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, tarnyba vadovaujasi

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus

atskaitomybės įstatymu, VSAFAS nuostatomis bei kitais teisės aktais.

Tarnybos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės atskaitos

sudaromos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo,

periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės
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prieš formą.

Tarnyba, sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais

apskaitos principais: pinigų, subjekto, pastovumo, piniginio mato.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant

iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami tarnybos sąskaitų plano sąskaitose

taikant tarnybos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskirų ūkinių operacijų ir įvykių

finansinių ataskaitų elementų arba straipsnių ir apskaitos procedūrų reikalavimus (nurodytus

principus, metodus ir taisykles).

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaitos principai nustatyti 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis

turtas“ , nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-

ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką

ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas

įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto arba susikurto nematerialiojo turto pirminio

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai

nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas

esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo

turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

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.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar

kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam

nematerialiajam turtui tarnyba taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus

teisės aktų nustatyta tvarka.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo

kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros vertybes

ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą

nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės po



pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Ilgalaikio materialiojo turto

nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. 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

(tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,

patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo

ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame

veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo

laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio

materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas.

Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto

funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu

pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Atsargos

Atsargų apskaitos principai nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Strateginės ir neliečiamosios atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus 8-ajame

VSAFAS nustatytus atvejus.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,

tarnyba taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.

Atsargos gali būti nuvertinamos 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. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti

sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama

sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios

paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį

atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų

sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė

apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitoje.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai

ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai

įsipareigojimai“.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo

nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansavimo sumos



Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS

„Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų,

Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų,

Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas,

skirti tarnybos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir tarnybos gautus arba gautinus pinigus, ir

kitas lėšas tarnybos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Tarnybos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio

išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms

išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos

nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios

sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos tarnybos

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams,

mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant

suteiktas subsidijas, registruojamos kaip tarnybos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant

finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai,

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai, 19-ajame VSAFAS

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su

darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje

tarnyba turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad

įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma

gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o

informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi

paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar

aplinkybes.

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. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo

pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas

su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokiai valstybės

funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant

detalizavimo požymius arba sukuriant subsąskaitas.



Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad tarnyba gaus

su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai tarnyba

gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar

parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS

„Sąnaudos“. 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

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai 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 padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros

mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant apskaičiuotų

palūkanų normą.

Turto nuvertėjimas

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, tarnyba nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu

yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, tarnyba nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina

ją 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. Turtui nuvertėjus, 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. 

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.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti

25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Tarnyba turi tvarkyti apskaitą pagal segmentus. Segmentai – tarnybos veiklos dalis,

apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.



Tarnyba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų

galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia

tarnybos finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Tarnyba pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-

ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių

apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų

pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to

reikalauja arba siekiant tinkamiau parodyti viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos

rezultatus ir pinigų srautus. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant

retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi

naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams

įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio

laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas

apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo

ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų

ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma

straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio

ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y.

nekoreguojama.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių

laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų

taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė

išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis

išraiškomis yra didesnė nei 2,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų.

Apskaitos klaidos (esminės ir neesminės) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:

 jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje
sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos

rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

 jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir
rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos

klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija

pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija

pateikiama aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis ataskaitoje teikiamų duomenų

paaiškinimai bei detalizavimas:

P04. Ilgalaikį turtą (866,66 Eur) sudaro:

1. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 480,00 Eur.

2. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė – 386,66 Eur.

P09. Išankstinius mokėjimus (1 148,03 Eur) sudaro:

1. Infolex sistemos abonentinis mokestis – 626,17 Eur.

2. Nekilnojamojo turto (patalpų) draudimas – 6,54 Eur.

3. UAB Interneto vizija abonentinis mokestis – 7,12 Eur.

4. UAB „SDG“ duomenų apsaugos pareigūno paslauga 2022-01-01 / 2022-12-31 –

508,20.



P10. Per vienerius metus gautinas sumas (2 982,79 Eur) sudaro atostogų rezervas – 2

982,79 Eur, iš jų 42,71 Eur socialinio draudimo įmokos.

P12. Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto (2 014,69 Eur) detalizuojamos

aiškinamojo rašto priede Nr. P12 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

per ataskaitinį laikotarpį“.

P17. Sukauptas mokėtinas sumas (2 982,79 Eur) sudaro sukauptas atostogų rezervas (2

940,08 Eur) ir socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo (42,71 Eur).

Veiklos rezultatų 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis ataskaitoje teikiamų duomenų

paaiškinimai bei detalizavimas:

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį sudarė

72778,36 Eur. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagrindinei veiklai vykdyti

finansavimo pajamas gauna iš savivaldybės biudžeto, kitos veiklos pajamų ir sąnaudų tarnyba

neturi.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį

sudarė 63 573,78 Eur. Tai sudaro 87,35 procentų visų patirtų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį.

P02. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 433,32

Eur.

P02. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (šildymo, elektros energijos,

vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo paslaugos) per ataskaitinį laikotarpį sudarė 598,81

Eur.

P02. Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 152,95 Eur.

P02. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių,

žinių tobulinimo paslaugos) per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1150,00 Eur.

P02. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį

sudarė 4 719,68 Eur.

P02. Kitų paslaugų sąnaudos (programų (DVS „Kontora“, FinNet, Infolex) priežiūros

(aptarnavimo) paslaugos, draudimo ir kitos paslaugos) per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2 113,82

Eur.

P02. Kitos sąnaudos (mokesčiai bankui už pavedimus) per ataskaitinį laikotarpį sudarė

36,00 Eur.

Prie finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pridedami priedai:

1. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2021 m.

gruodžio 31 d. duomenis.

2. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 4 lapai;

3. P2. Informacija pagal segmentus, 2 lapai;

4. P4. Ilgalaikis materialus turtas, 2 lapai;

5. P8. Atsargos, 1lapas;

6. P9. Išankstiniai apmokėjimai, 1 lapas;

7. P10. Gautinos sumos, 1lapas;

8. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, 1 lapas;

9. P12. Finansavimo sumos, 2 lapai;

10. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;

11. P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos, 1lapas;

12. P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos, 1 lapas;

13. P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos, 1 lapas;

14. P22. Darbo užmokesčio sąnaudos, 2 lapai;

15. P24. Finansinės rizikos valdymas, 1 lapas.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Diana Navikienė

Buhalterė Rima Snukiškienė
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