
2-ojo VSAFAS ,,Finansines bukles ataskaita"

1 priedas

(Zemesniojo lygio mokesciq fondij ir istekliij fondq finansines bukles ataskaitos forma)
Anyksdii) rajono savivaldybes izdas

(viesojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektl} grupes pavadinimas)

188774637, J. Biliuno 23, AnykSCiai

(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bukles ataskait^ (konsoliduotajq finansines bukles ataskaitaj, kodas, adresas)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRZELIO 30. DUOMENIS

20161 S 22 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tukstanciais eun/

Eil. Nr.

A.
I.
11.
III.
IV.
B.
C.
I.

I.I
1.2
II.
III.

III.l
III.2
no
III.4
III.5
III.6
IV.
V.

D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.

1.1
1.2
1.3
II.

II. 1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis fmansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos

Atsargos, iSskyrus ilgalaikj materially} ir biologinj turtq, skirta parduoti
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Isankstiniai apmokejimai
Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos trumpalaikes finansines sumos
Gautini mokes£iai ir socialines jmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos uz turto naudojim^, parduotas prekes, turta, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos

Trumpalaikes investicijos
Pinigai ir pinigi) ekvivalentai
IS VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Is" valstybes biudzeto
Is savivaldybes biudzeto
IS Europos Sajungos, uzsienio valstybii) ir tarptautinii) organizaciji)
Is kiti} saltiniij
ISIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai jsipareigojimai

Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai
Ilgalaikiai atidejiniai
Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai

Trumpalaikiai jsipareigojimai
Ilgalaikii) atidejiniij einamijji) meti) dalis ir trumpalaikiai atidejiniai
Ilgalaikiu jsipareigojimij einarmjjij metij dalis
Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai
Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Moketinos sumos j Europos Sajungos biudzeta
Moketinos sumos j biudzetus ir fondus

Pastabos
Nr.

Paskutine
ataskaitiriio

laikotarpio diena

0

3821406,29
0

1349864,51

39941,47

5627,17
1304049,16

246,71

2471541,78
3821406,29

854401,15
854388,41

12,74

4910508,29
3155161,89
3155161,89

1755346,4

Paskutine
praejusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena
0

2173103,18
0

1172181,33

254282,99

613,91
917149,01

135,42

1000921,85
2173103,18

0

4286018,5
3155161,89
3155161,89

1130856,61



Eil. Nr.

II.7
II.8
II.9

11.10
11.11

F.
I.
II.
III.

III.l
III.2

Straipsniai

Moketinos socialities iSmokos
Grazintini mokesciai, jmokos ir ji} permokos
Tiekejams moketinos sumos
Sukauptos moketinos sumos
Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai

GRYNASIS TURTAS
Rezervai
Nuosavybes metodo jtaka
Sukauptas pervirsis ar deficitas

Einamiu'ij metij pervirsis ar deficitas
Ankstesni^ meti) pervirsis ar deficitas

IS VISO FINANSAVIMO SUMV, {SIPAREIGOJIMIJ IR GRYNOJO
TURTO:

Pasta bos
Nr.

Paskutine
ataskaitinio

laikotarpio diena

1749055,46
6290,94

-1943503,15

-1943503,15
149419,19

-2092922,34

3821406,29

Paskutine
praejusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena

1113846,26
17010,35

-2112915,32

-2112915,32
-2112915,32

2173103,18

(vie§ojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos
vadovas)

Finansq ir apskaitos skyriaus vedeja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Administracijos direkloriaus

o (y'ardas ir pavarde)

Vida Buzinksiene
(vardas ir pavarde)



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultati) ataskaita"
1 priedas

(Zemesniojo lygio mokesciij fondq ir istekliq fondij ({skaitant socialines apsaugos fondus)
veiklos rezultatlj ataskaitos forma)
Anyksciq rajono savivaldybes izdas

(viesojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektl) grupes pavadinimas)
188774637, J. Biliuno g. 23, AnyksCiai

(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatlj ataskaitq, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATIJ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS

2016 08 22 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tukstanciais eurif

Eil.
Nr.

A.
I.
II.
II.l.
II . l . l .
II.1.2.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
I I I .
III . l .
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
c.
D.
I.
II.
III.
E.

F.

G.

H.
I.

Straipsniai

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
MOKESCiy IR SOCIALINiy {MOKy PAJAMOS
Mokes6iij pajamos grynaja verte
Mokesciij pajamos
Pervestinij mokesciij suma
Socialiniij jmokij pajamos grynaja verte
Socialiniij jmokij pajamos
Pervestinq socialiniq jmokij suma
PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindines veiklos kitos pajamos
Pervestimj pagrindines veiklos kitij pajami; suma
PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS
NUVERTEJIMO IR NURASYTy SUMy
SOCIALINiy ISMOKy
FINANSAVIMO
KITOS
PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS { BIUDZETA^ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SANAUDOS
FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU
APSKAITOS KLAIDy TAISYMO fTAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES
NUOSAVYBES METODO JTAK^
NUOSAVYBES METODO JTAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

5482893,98

5237766,22
5237766,22
5237766,22

0,00

245127,76
245127,76

5335123,43

5335123,43

147770,55
0,00

1648,64

149419,19

149419,19

Praej^s
ataskaitinis
laikotarpis

4037404,54

4018877,71
4018877,71
4018877,71

0,00

18526,83
18526,83

4138257,07

4138257,07

-100852,53
0,00

3910,98

-96941,55

-96941,55

(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos
vadovas)

Finansij ir apskaitos skyriaus vedeja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(paraSai)

Administracijos dirsktoriaus

(vardas ir pavarde)
Saulius Rasalas

Vida BuzinskienS
(vardas ir pavarde)



20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos"

4 priedas

apie finansavimo sumas pagal saltini, tiksline paskirtj ir ju pokycius per ataskaitinj laikotarpj pateikimo zemesniojo lygio
finansiniq ataskaitij aiskinamajame raste forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL §ALTIN(, TIKSLINF, PASKIRTl IR JV POKYClAI PER ATASKAITIN| LAIKOTARPJ

Eil.
Nr.

1

1.

1 . 1 .
1.2.

2.

2.1.
2.2.

3.

3 . 1 .
3.2.
4.

4 .1 .
4.2.
5.

Finansavimo sumos

2

Is valstybes biudzeto (isskyrus
valstybes biudzeto asignavimi) dalj,
gauta i§ Europos Sajungos, uzsienio
valstybiq ir tarptautiniij
organizacijii):
nepiniginiam turtui jsigyti
kitoms iSlaidoms kompensuoti
Is savivaldybes biudzeto (isskyrus
savivaldybes biudzeto asignavimq
dalj, gauta is Europos Sajungos,
uzsienio valstybiq ir tarptautiniq
organizaciji|):
nepiniginiam turtui fsigyti
kitoms i§laidoms kompensuoti

Is Europos Sajungos, uzsienio
\a l s i \u ir tarptautinii} organizacijij
(flnansavimo sumi) dalis, kuri
gaunama is Europos Sajungos,
nejskaitant finansvimo sumu is
valstybes ar savivaldybes biudzetu.
ES projektams finansuoti):

nepiniginiam turtui jsigyti
kitoms islaidoms kompensuoti
Is kitu saltiniq:
nepiniginiam turtui jsigyti
kitoms islaidoms kompensuoti
Is viso finansavimo sumu.

Finansavimo
sumu likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradzioje

3

Per ataskaitinj laikotarpj

Finansavimo
sumos (gautos),

isskyrus
neatlygintinai

gauta turta

4

5502844,41

156244,82
5346599,59

14813,19

14813,19

5517657,60

Finansavimo
sumu

pergrupavimas

5

Neatlygintinai
gautas turtas

6

Perduota kitiems
viesojo

sektoriaus
subjektams

7

4645456,00

95622,77
4549833,23

14800,45

14800,45

4660256,45

Finansavimo
sumu

sumazejimas del
turto pardavimo

8

Finansavimo
sumu

sumazejimas del
jq panaudojimo

savo veiklai

9

Finansavimo
sumu

sumazejimas del
ju perdavimo ne

viesojo
sektoriaus

subjektams

10

Finansavimo
sumos

(grazintus)

1 1

3000

3000

3000

Finansavimo
sumu (gautinuj

pasikeitimas

12

Finansavimo
sumu. likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

854388,41

60622,05
793766,36

12,74

12,74

854401,15



ANYKSCIV RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Jmones kodas 188774637, J.Biliuno 23, Anyksciai

ANYKSCIV RAJONO SAVIVALDYBES IZDO 2016 METy TARPINIIJ

FINANSINiy ATASKAITV AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

Anyksciu rajono savivaldybes izdas yra juridinio asmens teisiij neturintis isteklhj

fondas, kurio veikla kaupti, valdyti ir naudoti savivaldybes isteklius.

Savivaldybes izdo steigejas ir kontroliuojantis subjektas yra Anyksciu rajono

savivaldybes administracija, turinti juridinio asmens teises. Anyksciu rajono savivaldybes

administracija yra biudzetine jstaig^, kodas 188774637, adresas: J.Biliuno 23, Anyksciai,

Lietuvos Respublika.

Veiklos rusis: Lietuvos Respublikos savivaldybiij veikla (kodas 75.11.20).

Savivaldybes izdo paskirtis uztikrinti efektyvij ir racionalu Anyksciij rajono

savivaldybes finansiniij istekliij valdym^ ir jij naudojim^ Savivaldybes tarybos patvirtintoms

socialinems ir ekonominems bei kitoms programoms jgyvendinti, savivaldybes biudzetinems

jstaigoms islaikyti ir viesujij paslaugij teikimui organizuoti.

Izdo buhalterine apskait^ tvarko ir finansines ataskaitas rengia Anyksciij rajono

savivaldybes administracijos Finansij ir biudzeto skyrius, kuris yra Anyksciij rajono

savivaldybes administracijos strukturinis padalinys.

2016 metij savivaldybes izdo tarpiniij finansiniu ataskaitij rinkinys sudarytas pagal 2016

m. birzelio 30 dienos apskaitos duomenis.

Kontroliuojamq arba asocijuotij subjektij bei filialij ar kitij strukturiniij padaliniij

Anyksciij rajono savivaldybes izdas neturi.

Per laikotarpj nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansiniu ataskaitij

sudarymo dienos reiksmingij jvykiij, kurie siuo metu ar ateityje galetij tureti jtakos izdo veiklai

nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Anyksciij rajono savivaldybes izdo finansines ataskaitos parengtos pagal Viesojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarus, kurie taikomi istekliij fondo

apskaitai tvarkyti ir finansinems ataskaitoms sudaryti. Finansiniij ataskaitij rinkinys sudarytas

eurais.

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS



1. Finansinis turtas

Ukines operacijos susij^ su fmansiniu turtu apskaitoje registruojamos ir finansinio turto

apskaita tvarkoma, vadovaujantis 17-uoju VSAFAS ,,Finansinis turtas ir fmansiniai

jsipareigojimai". Savivaldybes izdo finansinj turta sudaro gautinos sumos ir pinigai. Gautinos

sumos pirminio pripazinimo metu yra jvertinamos ir regsitruojamos jsigijimo savikaina.

Trumpalaikes gautinos sumos finansines bukles ataskaitoje parodomos jsigijimo savikaina,

atemus atgautas sumas ir nuvertejimo nuostolius. Ilgalaikiu gautinu sumq savivaldybes

izdas neturi.

Pinigams priskiriami banku saskaitose laikomi pinigai eurais. Finansines bukles

ataskaitoje pinigai ir jij ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto. Savivaldybes izdo

lesos laikomos AB SIAULiy BANKO Anyksciij KAS banko saskaitoje.

2. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos"

nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybes izdo apskaitoje pripazjstamos, kai

atitinka VSAFAS nustatytus pripazinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybes izdas

gauna is valstybes biudzeto.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jij dalis pripazjstamos fmansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sanaudos.

Asignavimu valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos is valstybes

biudzeto, sanaudomis nepripazjstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos savivaldybes izdo apskaitoje yra

grupuojamos pagal finansavimo sumu paskirtj. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, kuriu

paskirtis registravimo apskaitoje metu neaiski (nepiniginiam turtui ar islaidoms), priskiriamos

finansavimo sumoms kitoms islaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiskeja tikroji ju

paskirtis.

Per ataskaitinj laikotarpj savivaldybes izdas gavo finansavimo sumas is valstybes

biudzeto. Informacija apie gautas, perduotas, finansavimo sumas pateikta atskiroje lenteleje.

3. Finansiniai jsipareigojimai

Finansiniu_ jsipareigojimu apskaitai taikomi 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

fmansiniai jsipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreztieji jsipareigojimai,

neapibreztasis turtas ir jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui" nustatyti reikalavimai.

Savivaldybes izde visi jsipareigojimai yra finansiniai jsipareigojimai ir skirstomi j

ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikilj finansiniu jsipareigojimu priskiriamos ilgalaikes

vidaus paskolos. Prie trumpalaikiij finansiniij jsipareigojimu_ priskiriama: ilgalaikilj vidaus



paskolij einamuju meti} dalis, moketinos finansavimo sumos, gr^zintinos finansavimo sumos ir

kiti trumpalaikiai fmansiniai jsipareigojimai.

Pirminio pripazinimo metu fmansiniai jsipareigojimai jvertinami jsigijimo savikaina.

Finansines bukles ataskaitoje trumpalaikiai fmansiniai jsipareigojimai parodomi jsigijimo

savikaina, atemus apmoketas sumas, ilgalaikiai fmansiniai jsipareigojimai jvertinami ir

parodomi amortizuota savikaina.

4. Pajamos

Pajamu apskaitos principal, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesciu

ir socialiniu jmoku pajamos", 10-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS

,,Finansavimo sumos".

Pajamu apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir

rodomos fmansinese ataskaitose t^ ataskaitinj laikotarpj, kurj yra uzdirbamos,

nepriklausomai nuo pinigij gavimo momento.

Gaunamos jplaukos uz biudzetiniij jstaigij suteiktas paslaugas, kurios tures buti gr^zintos

toms pacioms biudzetinems jstaigoms, pajamomis nepripazjstamos

Mokesciu pajamos pripazjstamos t^ ataskaitinj laikotarpj, kurj jvyksta mokestinis

jvykis, jei mokesciu prievoles suma^ galima patikimai jvertinti iki ataskaitinio laikotarpio,

kuriuo jvyko mokestinis jvykis, finansiniij ataskaitij parengimo dienos. Jeigu mokesciij

prievoles suma negali buti patikimai jvertinta, pajamos nera pripazjstamos. Tokiu atveju

pajamos pripazjstamos anksciausi^ ataskaitinj laikotarpj, kurj mokesciij prievoles suma gali

buti patikimai jvertinta.

5. Sanaudos

Savivaldybes izdo sanaudos pripazjstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11

VSAFAS ,,S^naudos" nustatytus reikalavimus.

Finansavimo sanaudos Savivaldybes izdo apskaitoje pripazjstamos tuomet, kai

savivaldybes izdas registruoja asignavimij valdytojams pervestinas finansavimo sumas is

Savivaldybes biudzeto. Palukani^ ir kitos su jsipareigojimais susijusios sanaudos

registruojamos taikant kaupimo princip^ pagal sii[ s^naudq apskait^ reglamentuojanciuose

VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Per laikotarpj nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansini\ ataskaitij

sudarymo dienos reiksmingij jvykiij, kurie siuo metu ar ateityje galeti} tureti jtakos izdo

veiklai, nebuvo.

Administracijos direktores pavaduotojas pavaduojanfij
administracijos direktorii} -̂ -̂ ^^ l̂si=:̂ s*^ Saulius Rasalas


