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201I m. rugpjfidio 16 d. Nr. 01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos

Nr.

PaskutinO
ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutind pra6jusio
ataskaitinio laikotarpio

diena
A. ILAGLAIKIS TURTAS

Nematerialusis turtas

Pletros darbai

2 Programine iranga ir jos licencijos

3 Kitas nematerialusis turtas

4 N@igti projektai ir i5ankstiniai mokdjimai

5 PrestiZas

u. Ilgalaikis materialusis turtas

II. I Zemd,

\.2 Pastatai

II.3 Infrastrukt[ros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kulttiros vertybds

II.5 Maiinos ir [renginiai
II.6 Transporto priemones

il.7 Kilnojamosios kult0ros vertybes

II.8 Baldai ir biuro [ranga
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir i5ankstiniai mokejimai

u. Ilgalaikis finansinis turtas

ry. Kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS szt 528
Atsargos

I.t Strategines ir neliediamos atsargos

t.2 MedZiagos, Zaliavos ir iikinis inventorius

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

t.4 Pagaminta produkcij4 atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II I5ankstiniai apmokdj imai

m Per vienus metus gautinos sumos

III. I Gautinos trumpalaikes fi nansines sumos

ilt.2 Gautini mokesdiai ir socialines [mokos
III.3 Gautinos fi nansavimo sumos

,



Gautinos sumos uZ furto naudojim4 parduotas prekes, turt4

investicijos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

FINANSAVIMO SUMOS

I5 savivaldyb6s biudieto

I5 Europos Sqiungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq

ISIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai finansiniai [sipareigojimai

Ilgalaikiq lsipareigojimq einamqiq metq dalis

Trumpalaikiai finansiniai [sipareigojimai

Mok€tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Moketinos sumos I Europos Sqiungos biudZet4

Moketinos sumos I biudZetus ir fondus

Kitos moketinos sumos biudZetui

Moketinos socialines i5mokos

Gr4Zintini mokesdiai, [mokos ir jq permokos

Kiti trumpalaikiai isipareigojimai

RYNASIS TURTAS

Dalininkq kapitalas

Sukauptas pervir5is ar deficitas

Einamqjq metrl pervir5is ar deficitas

Ankstesniq metq pervirSis ar deficitas

VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREICTOJIMU,
YNOJO TURTO IRMAZUMOS DALIES:

528

Vaidas BendaravidiusAdministracij os direktorius
(teises aktais ipareigoto pasiraSyti asmens pareigq pavadinimas) (vardas ir pavarde)



PAGEGIU SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, PRIVATIZACIJOS FONDAS

Kodas 188746659

BiudZetine [staiga

Adresas: Vilniaus g. 5, Pagegiq miestas, pagegiq seni[nij4

Pagegiq savivaldybe

2011 METU II KETVINETO FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO

AISKINAMASIS naSr,q,s

20ll m. rugpjEdio men. 16 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5[ finansinirl ataskaitq rinkin[ parengus[ vie5ojo sektoriaus subjekt4

BiudZetine [staiga ,,Pagegiq savivaldybes ADMINISTRACIJA, privatizacijos fondas" (toliau

[staiga) buvo [steigta 2000 m. rugpjtidio men. l0 d. Pagegiq savivaldybes Tarybos sprendimu Nr. 56,

[staigos kodas 188746659 steigejas Pagegiq savivaldybes taryba. Pagrindiniai uZdaviniai yra

organizuoti nekilnojamojo turto efektyvq naudojimq ir valdym4 bei rengti dokumentus ir vykdyti visus

su savivaldybes objektq privatizavimu susijusius darbus.

2. Finansiniai metai

lstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

3.Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

[staiga kontroliuojam6 asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

4. Informacija apie [staigos lilialus ar strukt[rinius vienetus

[staiga filialq ar struktflriniq vienetq neturi.

5. Informacija apie [staigos vidutin[ darbuotojq skaiEiq per ataskaitin! Iaikotarp[

[staigoje per 2011 metus I kewirti vidutiniskai dirbo I darbuotojas.

6. Svarbios sqlygos, kuriomis veikia [staiga ir kurios gali paveikti tolesng [staigos veiklq:
Jokiq svarbirl selygq nera, kurios gali tureti [takos jos veiklai.

II. APSKAITOS POLITIKA

[staigos finansiniq ataskaittl rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimu nera.



[staiga apskaitq tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkin[ rengia pagal Siuos apskaitq

reglamentuojandius teises aktus:

- Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai (toliau - VSAFAS);

- Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos [statymas ;

- Lietuvos Respublikos Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymas;

- Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq [statymas.

[staigos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti [staigos

vykdomas 0kines operacijas ir objektyviai atspindeti [staigos finansing buklg bei veiklos rezultatus.

[staiga, tvarkydama apskaitq ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkin[, vadovaujasi apskaitos

principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas":

1. Subjekto

2. Veiklos tEstinumo

3. Periodi5kumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio vir5enybes prie5 form4.

[staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybin[ [ra5q.

{staigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos Respublikos

\_ pinigin[vienetq- lita.

Ukiniai [vykiai ir tikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq [forminimas susijgs

su uZsienio valiuta, apskaitde perskaidiuojami I litus pagal Lietuvos Respublikos banko nustatyt4

uZsienio valiutos santyki, pagal2l VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Atskirq apskaitos objekq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargq, pinigq,

[sipareigojimrS nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomos (lizingo), pajamq ir
sqnaudq) apskaitos principai, [vertinimo btidai ir metodai nustatyti atitinkamq objektq

re gl amentuoj andiose [staigos apskaitos politikos skyriuo se.

Pajamos [staigoje pripaZ[stamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant I pinigq gavim4. Pajamos ivertinamos tikrqia



verte. Pajamos skirstomos I grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines ir
investicines veiklos paj amos.

S4naudos apskaitoje pripaZ[stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant I pinigq gavimo

moment4. Jos apskaitoje [vertinamos tikrqja verte. Sqnaudos skirstomos I grupes: pagrindines veiklos

s4naudos, kitos veiklos sqnaudos, finansines ir investicines veiklos sqnaudos.

Pinigai - pinigai, esantys kasoje, bankq sqpkaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

III. PASTABOS

1. Informacija apie iveriiq keitimo prieZastys ir poveikis tarpinio ataskaitiniq laikotarpio
ir v6lesniq ataskaitinirl laikotarpiq rezultatams (pastaba Nr. 1)

lstaigoje tokios informacijos n6ra.

2. Informacija apie numatomas ar jau vykstantys (bet iki tarpinio ataskaitinio
laikotarpio pabaigos nesibaigsiantis) vie5ojo sektoriaus restruktiirizavimas,

numatomas veiklos nutraukimas (pastaba Nr. 2)

[staigoje tokios informacijos n0ra.

3. Informacija apie neapibr6itqiq [sipareigojimq ar neapibrbLtolo turto polcyiiai nuo

ataskaitiniq finansiniq metq pradZios iki paskutinds tarpinio ataskaitinio laikotarpio

dienos (pastaba Nr.3)

[staigoje tokios informacijos nera.

4. Informacija apie spendimus d6l teisiniq giniq (pastaba Nr.4)

[staigoje tokios informacijos nera.

5. Informacija apie reik5mingus [vykius po paskutinds tarpinio ataskaitinio laikotarpio
dienos (pastaba Nr.6)

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 7)

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirt[ ir jq pokydius per ataskaitini
laikotarp[ pateikiama lenteleje,20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos,,4 priedas.

Administracij os direktorius

,//t{ 
vaidas Bendaravidius
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