
2-ojo VSAFAS ,,Finansines biikles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesiiq fondus ir i5tekliq fondus, finansin6s bukl6s

Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnyba

(vie$ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

188746463, Vilniaus 9, Pagegiai

FINANSINTS BfTKLTS ATASKAITA
PAGAL zOIzNT' KOVO 31 D. DUOMENIS

2012 m. spalio 9 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir til<slumas: litais

Eit.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr.

Paskutin6
ataskaitinio

laikotarpio diena

PaskutinE pra6jusio
ataskaitinio laikotarpio

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS

Nematerialusis turtas

I.l Pletros darbai

t.2 Programine iranga ir jos licencijos

I.3 Kitas nematerialusis turtas

r.4 Nebaigti proiektai ir i5ankstiniai mokejimai

I.5 PrestiZas

I Ilgalaikis materialusis turtas

II. I Zeme

U.2 Pastatai

3 lnfrastruktfiros ir kiti statiniai

4 Nekilnojamosios kultiiros vertybOs

5 Ma5inos ir [renginiai

6 Transporto priemones

7 Kilnoj amosios kulturos vertybes

8 Baldai ir biuro iranga

9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir i5ankstiniai mokejimai

III Ilgalaikis fi nansinis turtas

IV. Kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS I 583r 4142

I Atsargos

I.1 Strategines ir neliediamos atsargos

1.2 MedZiagos, Zaliavos ir 0kinis inventorius

L3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaiSos vykdy,ti sutartys

t.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II ISankstiniai apmokej imai

III. Per vienus metus gautinos sumos 157g', 4142

UI I Gautinos trumpalaikes finansin€s sumos

ilL.2 Gautini mokesdiai ir socialines [mokos
u



III.3 Gautinos fi nansavimo sumos

III.4
Gautinos sumos uZturto naudojim4 parduotas prekes, turt4

:aslauqas

III.5 Sukauptos gautinos sumos 1579' 4142

III.6 Kitos gautinos sumos

IV. Irumpalaikes investicijos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai J 2

IS VISO TURTO: I 5832 4t44

D. FINANSAVIMO SUMOS

I I5 valstybes biudZeto

II. 15 savivaldybes biudZeto

III
I3 Europos Sqiungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq
orsaniz.acint

IV. I5 kitu Saltiniu

E. ISIPAREIGOJIMAI I 5834 4144

I Ilgalaikiai [sipareigoj imai

I.l Ilgalaikiai finansiniai [sipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atideiiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai [sipareigoj imai

II. Trumpalaikiai [sipareigoj imai I 583r 4144

II. I
Ilgalaikiq atidejinitl einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai

atideiiniai

.2 Ilgalaikirl isipareigojimq einamqiq metq dalis

.3 Trumpalaikiai finansiniai [sipareigojimai

.4 Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

.5 Mok0tinos sumos i Europos S4jungos biudZet4

.6 Moketinos sumos i biudZetus ir fondus 143( r853

II.6.l Gr4Zintinos fi nansavimo sumos

t.6.2 Kitos moketinos sumos biudZetui 143( 1853

.7 Mok6tinos socialines i5mokos

.8 Gr4Zintini mokesdiai, imokos ir jq permokos

.9 Tiekejams mokdtinos sumos

10 Su darbo santykiais susijg isipareigojimai 324< 2291

11 Sukauptos mok€tinos sumos 1115i

t2 Kiti trumpalaikiai [sipareigojimai
F. GR\'NASIS TURTAS

I Dalininkq kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertes rezervas

il.2 Kiti rezervai

III Nuosavybes metodo itaka

IV. Sukauptas pervir5is ar deficitas

IV.1 Einamqjq metq pervirSis ar deficitas

IV.2 Ankstesniq metq pervir5is ar deficitas

G. HAAZUiUOS DAIIS
tS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU,
GR\'NOJO TURTO IRMAZUMOS DALIES:

I 583r 4144

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Einikis
(teises aktais ipareigoto pasirasyti asmens pareigq pavadinimas)

tu
l-/ (paraias) (vardas ir pavarde)



3 -ioj o V SAFAS,,Veiklos rezultattl ataskaita"

2 priedas

Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnyba
(Vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

188746463, Vilniaus 9, Pagegiai

(Vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2OI2NI. KOVO 31 D. DUOMENIS
2012m. spalio 9 d. Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eit.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr.
Ataskaitinis laikotarpis

Pra0jps ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS t82l: 7320(

I FINANSAVIMO PAJAMOS 1821: 7320(

I. t I5 valstyb€s biudZeto

r.2. 15 savivaldybiq biudZetq 1821i 7320(

I.3. 15 ES, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq l€Sq

1.4. I5 kitq finansavimo Saltiniq

I MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS

il PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III 1 Pagrindines veiklos kitos pajamos

I]1.2. Pervestinq pagrindines veiklos kitq pajamq suma

B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS t82t: 7320(

I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIAIINIO DRAUDIMO 1821i 7320C

I NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS

m KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYSIU

IV. KOMANDIRUOCIU

V. IRANSPORTO

VI. KVALIFIKACIJOS KELIMO

VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

VIII NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU

IX. SUNAUDOTU IR PARDUOTV ATSARGU SAVIKAINA
x. socrAlrNru rsMoKu
XI- NUOMOS

XII FINANSAVIMO

xlI KITUPASLAUGU

XIV. KITOS

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS

III KITOS VEIKLOS SANAUDOS

E. FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU

.r. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES

I NUOSAVYBES METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

I TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SI]BJEKTUI

II IENKANTIS MAZUMOS DAIIAI

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Einikis
(vardas ir pavarde)

lisl

(teises aktais ipareigoto pasiraSyti asmens pareigq pavadinimas)



PAGEGIU SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO TARNYBA
Kodas 188746463
BiudZetine [staiga

Adresas: Vilniaus g. 9, Pagegiq miestas, Pagegiq seni[nija,
Pagegiq savivaldybe

20L2l4r.TU r KETVTRdTO FTNANSTNTU ATASKAITU RTNKINIO
AISKINAMASIS nA.STA.S

2012 m. spalio men. 9 d.

Bendroji dalis
1. BiudZetine [staiga ,,Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnyba" (toliau [staiga) buvo

[registruota 2002 m. vasario men. 21 d. Pagegiq savivaldybes Tarybos sprendimu Nr. 278, [staigos
kodas 188746463 steigejas Pagegitl savivaldybes taryba. Pagrindine misija yra padeti Pagegiq
savivaldybes Tarybai i5mintingai valdyti ir naudoti turt6 leSas ir kitus i5teklius. Yizija - padeti Pagegiq
savivaldybes tarybai vykdyti biudZetinE kontrolq ir skatinti auk5diausiq finansiniq valdymo standartq

\- [gyvendinimq savivaldybiniame sektoriuje ir efektyvq vie5qjq paslaugq teikim4visuomenei.
2. [staigos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 3l d.
3. [staiga kontroliuojamq asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.
4. [staiga filialq ar struktiiriniq vienettl neturi.
5. {staigoje 2012 metq I ketvirdio pabaigoje vidutinis sq1a5inis darbuotojq skaidius - 1

darbuotojas.
6. [staigoje nera jokiq svarbiq sqlygq kurios gali tureti [takos jos veiklai.
7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - litais.

Apskaitos politika
8. [staigos finansiniq ataskaitrl rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kaip

tai nustatyta Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaittl straipsniq
kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

9. [staigos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudetine dalis, apskaitos vadovas parengtas ir
patvirtintas 2011 m. gruodZio 30 d. [staigos apskaitos politika uZtikrina, kad apskaitos duomenys
atitiktq kiekvieno taikyto VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, [staiga\- vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq
rinkinio pakeitimais".

PASTABOS

Nematerialusis turtas
10. [staiga neturi Nematerialaus turto.
Ilgalaikis materialusis turtas
11. [staiga neturi Ilgalaikio materialaus turto
Atsargos.
12. [staiga neturi atsargq.
I5ankstiniai apmokdj imai
13. [staiga neturi I5ankstiniq apmokejimq.
Gautinos sumos
14. [staigoje gautinos sumos, tai gautinos finansavimo sumos ir sukauptos finansavimo
pajamos. Likutis Sukaupttl finansavimo pajamq 15796,90 Lt.



Pinigai ir piniginiai ekvivalentai
15 Pinigai ir piniginiai ekvivalentai registruojami 24* sqskaitq plano sqskaitoje. BiudZeto
sqskaitos likutis banke 36,93 Lt.
Finansavimo sumos
16. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini tikslinq paskirt[ ir jq pokydius per

ataskaitin[ laikotarp[ pateikiama lenteleje, 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priede.

lsipareigojimai
17. [staigos apskaitoje [sipareigojimai grupuojami pagal trukmg I ilgalaikius - [sipareigojimai,

kuruos reikia [vykdyti po 12 men. nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos ir
trumpalaikius - [sipareigojimai, kuriuos reikia [vykdyti per 12 men. nuo paskutines einamojo
ataskaitinio laikotarpio dienos.

1 8. [staigoj e ilgalaikiq [sipareigoj imq nera.
19. Trumpalaikiai [sipareigojimai registruojami apskaitoje ukines operacijos ar iikinio [vykio

dien4pagal visus ne veliau kaip iki kito menesio l0 dienos gautus dokumentus, o metq pabaigoje - ne

veliau kaip iki kito menesio 15 dienos gautus dokumentus.
20. Moketinos sumos tiekejams registruojamos pagal i5 tiekejq gautq s4skaitq faktarq ir kitq

dokumentq sudarymo datq.
21. Su darbo santykiais susijusios moketinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno

menesio, uZ kur[ mokamas darbo uZmokestis, darbo uZmokesdio apskaidiavimo Ziniara5diq paskutines
menesio dienos dat4.

22. Sukauptos moketinos sumos - l1l52,06Lt.,tai kaupimai busimiems atostoginiams.
Pajamos
23 . lstaiga paj amq neturi.
Sqnaudos
24. S4naudos ir moketinos sumos registruojamos tqmenes[, kur[ gaunamos sqskaitos fakt[iros ar

kiti dokumentai, ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai vizuotos s4skaitas patvirtino ar kitus
dokumentus gavo atsakingi darbuotoj ai.

25. Sqnaudos registruojamos 8 klases s4skaitqplano sqskaitose.
Finansinds veiklos sqnaudos
26. lstaiga pripaZ[sta baudq ir delspinigiq sqnaudas tos dienos data, kuri4 atsiranda prievole

sumoketi Sias sumas. Baudq ir delspinigiq sryraudos registruojamos pagal baudq ar delspinigilpaLymq
arba sqskaitq faktiirq.

Grynasis turtas
27 . Bendras [staigos veiklos rezultatas gaunamas i5 visq [staigos ataskaitinio laikotarpio pajamq

atdmus visas jo to paties ataskaitinio laikotarpio sqnaudas, pakoreguotas to ataskaitinio laikotarpio
apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidU taisymo [takos suma.

28. [staigos 2012 mett4l ketvirdio veiklos rezultatas 0,00 Lt.
29. Veiklos rezultatas registruojamas 3100001 s4skaitoje ,,Sukauptas einamqjq metq pervir5is ar

deficitasoo.

Administracij os direktoriaus pavaduotoj as

Dalia Seperiene (8 441) 7 04 03
Buhalterines apskaitos skyriaus
vedejos pavaduotoja

Alvidas Einikis
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