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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2022 M. LIEPOS MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS

RAŠTAS

2022 m. liepos      d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba sudaro ir teikia žemesniojo

lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas

remiantis 2022 m. birželio 30 d. duomenimis.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų

aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta Aiškinamajame rašte su 2021 metų metinių finansinių

ataskaitų rinkiniu. Ataskaitiniu laikotarpiu aiškinamojo rašto bendroje dalyje nurodytos

informacijos ar duomenų pakeitimų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos apskaitos politika pateikta

Aiškinamajame rašte su 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. Nuo ataskaitinių metų

pradžios apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Finansinės būklės 2022 m. birželio 30 d. duomenimis ataskaitoje teikiamų duomenų

paaiškinimai bei detalizavimas:

P1. Ilgalaikį turtą (541,64 Eur) sudaro:

1. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 300,00 Eur.

2. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė – 241,64 Eur.

P2. Išankstinius mokėjimus (497,69 Eur) sudaro:

1. UAB „Lexnet“ paslaugos (Infolex sistemos abonentinis mokestis) – 208,72 Eur.

2. Nekilnojamojo turto (patalpų) draudimas – 34,87 Eur.

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

254,10 Eur.

P3. Per vienerius metus gautinas sumas (3 069,78 Eur) sudaro:

1. Atostogų rezervas – 2 982,79 Eur, iš jų 42,71 Eur socialinio draudimo įmokos.

2. Kitos išlaidos – 86,99 Eur.

P4. Pinigus ir pinigų ekvivalentus (1 321,90 Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

sudaro lėšų likutis banke.

P5. Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto (2 361,23 Eur) detalizuojamos

aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per

ataskaitinį laikotarpį“ (pridedamas).
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P6. Tiekėjams mokėtinas sumas už paslaugas (86,99 Eur) sudaro mokėtinos sumos

Ignalinos savivaldybės administracijai už komunalines paslaugas, kurios buvo suteiktos per

ataskaitinį laikotarpį.

P7. 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 2022 m. kovo 31 d. duomenimis ataskaitoje teikiamų duomenų

paaiškinimai bei detalizavimas:

P8. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį sudarė 11

913,54 Eur. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagrindinei veiklai vykdyti

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

neturi.

P9. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį

sudarė 10 335,07 Eur. Tai sudaro 86,75 procentų visų patirtų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį.

P10. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 270,85

Eur.

P11. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (šildymo, elektros energijos,

vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo paslaugos) per ataskaitinį laikotarpį sudarė 86,99

Eur.

P12. Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį įsidarė 151,17 Eur.

P13. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių,

žinių tobulinimo paslaugos) per ataskaitinį laikotarpį sudarė 434,00 Eur.

P14. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį

sudarė 43,87 Eur.

P15. Kitų paslaugų sąnaudos (programų (DVS „Kontora“, FinNet, Infolex) priežiūros

(aptarnavimo) paslaugos, draudimo ir kitos paslaugos) per ataskaitinį laikotarpį sudarė 591,59 Eur.

Savivaldybės kontrolierė Diana Navikienė

Buhalterė Rima Snukiškienė



20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
4 priedas

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188725711 Laisvės a.70 Ignalina
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

(eurais)

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas *

Neatlygintinai 
gautas turas

Perduota 
kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažejimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

Finansavimo 
sumų 

(gautinų) 
pasikeitimas

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

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

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 
biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės 
biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

2.213,28 12.200,00 12.052,05 2.361,23

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 812,49 314,72 497,77
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.400,79 12.200,00 11.737,33 1.863,46

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės 
biudžetų ES projektams finansuoti)

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
5. Iš viso viso finansavimo sumų: 2.213,28 12.200,00 12.052,05 2.361,23

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
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