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I. BENDROJI DALIS 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės iždas (toliau – Iždas) juridinio asmens teisių neturintis viešojo 

sektoriaus subjektas. Turi antspaudą, sąskaitas bankuose. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra 

Kaišiadorių rajono savivaldybė, turinti juridinio asmens statusą. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija yra biudžetinė įstaiga, kodas 188773916, adresas: Katedros g. 4, Kaišiadorys. 

Iždo paskirtis yra pervesti biudžeto lėšas asignavimų valdytojams programoms, kurios 

patvirtintos biudžete, vykdyti. Iždas kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 

Iždo buhalterinę apskaitą tvarko Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Finansų 

skyrius. Finansų skyrius yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. 

Finansų skyrius sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius. 

Iždo tarpiniame finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie 2022 m. II ketvirčio 

paskutinės dienos finansinę būklę, ją įtakojančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, veiklos 

rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus. 

Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Kaišiadorių 

rajono savivaldybės iždas neturi. 

Iždo tarpiniame finansinių ataskaitų rinkinyje informacija pateikta ūkinių operacijų ir įvykių 

apskaitai taikant kaupimo principą, pagal kurį pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o 

sąnaudos tada, kai jos padaromos. 

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2022 m. II ketvirčio Savivaldybės iždo veiklai, 

nebuvo. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Apskaitos politika yra aprašyta Kaišiadorių rajono savivaldybės iždo 2021 metų gruodžio 31 d 

pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 

 

III. PASTABOS 

 

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 3051890,83 Eur. Jos detalizuojamos: 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos (C III. 2) – 278265,10 Eur, iš jų: 

Gautinas gyventojų pajamų mokestis – 278241,93 Eur, 

Gautini turto mokesčiai – 23,17 Eur. 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (C III. 4) – 1616,24 Eur, 

iš jų: 

Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 

telkinius – 1613,24 Eur, 

Kiti gautini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 3,00 Eur. 



Sukauptos gautinos sumos (C III.5) – 2585215,47 Eur, iš jų: 

Sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų – 429316,86 Eur, 

Sukauptos pajamos už turto naudojimą – 50789,51 Eur, 

Kitos sukauptos pajamos – 2105109,10 Eur.   

Kitos gautinos sumos (C III. 6) – 186794,02 Eur. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 11362624,11 Eur, tai pinigai esantys Lietuvos komercinių 

bankų sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.  

Ižde visi įsipareigojimai yra finansiniai įsipareigojimai ir skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius. 

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikės vidaus paskolos 2987645,56 Eur. 

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:  

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 284373,91 Eur. 
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