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I. BENDROJI DALIS 

 

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

kurios pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Įstaigos kodas , 188657559 

adresas -  Vasario 16-osios g. 62,  LT-76295 Šiauliai, Lietuvos Respublika. 

Kontrolės ir audito tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos 

bankuose, herbinį antspaudą ir blanką su Šiaulių miesto savivaldybės mažuoju herbu ir savo 

pavadinimu.  

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai,  veiklos laikotarpis neribotas. 

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba priskirta trečiam viešojo sektoriaus 

subjektų konsolidavimo lygiui. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų 

finansinių ataskaitų rinkinį. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. buhalterinės 

apskaitos duomenis. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidutinis 

darbuotojų skaičius buvo 9. 

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų 

sudarymo dieną, nebuvo. 

             II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos apskaitą pagal pavedimą tvarko Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius. Apskaita tvarkoma vadovaujantis 

Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau –VSAFAS), Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos patvirtinta apskaitos tvarka ir kitais teisės aktais. Apskaita vedama finansų valdymo ir 

apskaitos informacine sistema „BIUDŽETAS VS“.   

Apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys 

rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, 

periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio 

viršenybės prieš formą. 

 
Nematerialusis turtas 

 

 

         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. 

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po 

pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose 

yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

         Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja 

verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai 

nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.  

         Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo 

savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

         Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo 

tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu  būdu. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, 



kai turtas pradedamas naudoti ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas perleidžiamas, 

nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės 

vertės sumai.  Likvidacinė vertė lygi 0. 

 

         Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos normatyvai: 

 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvas  

(metams) 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė projektinė 

dokumentacija 

1 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 4 

3. Kitas nematerialusis turtas 2 

4. Prestižas 5 

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio 

trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje 

nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi. 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 

         Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

         Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.    

          Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte.  

          Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

pagal perdavimo dokumentuose nurodytą vertę, o jei ji nenurodyta - jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos 

būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas 

simboline vieno euro verte. 

         Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo priėmimo akto duomenis.  

         Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto 

tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios 

vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas 

simboline vieno euro verte.  

         Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas 

naudoti ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai 

apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.  

Likvidacinė vertė lygi 0. 

         Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą 

pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.                 
        Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo normatyvai: 
 

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

normatyvas  

(metams) 

1. Pastatai  

1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); 

monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir 

denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

120 

1.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 

betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai, 

90 



betoniniai arba mediniai) 

1.3. Tašytų rąstų pastatai 40 

1.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai  

2.1. Infrastruktūros statiniai  

2.1.1. betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 80 

2.1.2. metaliniai 40 

2.1.3. mediniai 15 

2.2. Kiti  statiniai 15 

2.2.1. plastiko 25 

2.2.2. žalieji ir grunto (žemės, smėlio) 5 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai  

3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 16 

4. Mašinos ir įrenginiai  

4.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 12 

4.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 15 

4.3. Medicinos įranga 8 

4.4. Apsaugos įranga 6 

4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 5 

4.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo 

įrenginiai ir įranga 

 

8 

4.7. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

5. Transporto priemonės  

5.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 

5.2. Specialieji automobiliai 7 

5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 7 

5.4. Kitos transporto priemonės 5 

6. Baldai ir biuro įranga  

6.1. Baldai 12 

6.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5 

6.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 

6.4. Kita biuro įranga 8 

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

7.1. Scenos meno priemonės 7 

7.2. Muzikos instrumentai 20 

7.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

7.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 3 

7.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

 

 

Gautinos sumos 

 

 Gautinos sumos registruojamos tada, kai Subjektas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos 

sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės 

gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

 

Finansavimo sumos 

 

   Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas 

nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 

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

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

 

 



Finansiniai įsipareigojimai 

 

         Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įstaiga prisiima įsipareigojimą 

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti 

sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo 

apibrėžimo. 

         Įstaigos finansiniai  įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

         Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.  

 

Atidėjiniai 

 

         Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos 

šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.   

         Įstaigoje vieną kartą metuose sudaromi atidėjiniai  atostoginiams. 

 

Pajamos 

 

        Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

         Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

Sąnaudos 

 

         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 konkrečių pajamų  

uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 

pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

        Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

         Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos 

(pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 

ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

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

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 



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

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. 

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

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas 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 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

         Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 

atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos apskaitinio 

įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo 

parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės 

būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama 

aiškinamajame rašte. 

Apskaitos klaidų taisymas 

  

         Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška 

individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 

nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

          Visos klaidos (esminės ir neesminės) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 

ataskaitose.  

 

III.  PASTABOS 

  
   P 2. Ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo 

VSAFAS „Segmentai“ prieduose.         

 P 4.   Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.       

 P 5. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ 5 priede. 
                       P 9.   Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ 6 priede.  

 P 10.   Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.              

 P 12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.  

P 13.  Ilgalaikiuose finansiniuose įsipareigojimuose parodytas pagal dėl ekonomikos krizės 

neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą 2017 – 2020 metais grąžintinas darbo 

užmokestis (kartu su Socialinio draudimo mokesčiu)  54257,72 Eur. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų 

einamųjų metų dalį sudaro pagal dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies 

grąžinimo įstatymą 2017 metais grąžintinas darbo užmokestis (su Socialinio draudimo mokesčiu) 14468,74 

Eur. 

 P 17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta priede; 

P 22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų iššifravimas pateiktas priede 

„Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos“  

         

        

 

 

L.e. Savivaldybės kontrolieriaus pareigas                                                                  Inga Šimkūnaitė 

 

 

Apskaitos skyriaus vedėja                                              Irena Mirončikienė 


