
2-ojo VSAFAS ,,Finansines b[kles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesEiq fondus ir i5tekliq fondus, finansin0s biikl€s

Pagegiq savivaldybes administracij a Priv atizavimo fondas

(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

188746659, Vilniaus 9, Pagegiai

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines biikles ataskait4(konsoliduotqj4finansines blkles ataskaitq), kodas, adresas)

FINANSINES BI]KLTS ATASKAITA
PAGAL 2OI2N[.. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012 m. spalio 9 d. Nr. I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eit.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr.

PaskutinO

ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin6 pradjusio
ataskaitinio laikotarpio

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS

Nematerialusis turtas

Pl6tros darbai

2 Programine [ranga ir jos licencijos

3 Kitas nematerialusis turtas

4 Nebaigti projekai ir i5ankstiniai mokejimai

5 PrestiZas

il. Ilgalaikis materialusis turtas

I 1eml
.2 Pastatai

3 lnfrastrukttiros ir kiti statiniai

.4 Nekilnojamosios kultUros vertybes

.5 Ma5inos ir [renginiai

.6 Transporto priemones

il.7 Kilnoj amosios kultiiros vertybes

II.8 Baldai ir biuro [ranga

II.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 27: 338

Atsargos

I.l Strateginds ir neliediamos atsargos

r.2 MedZiagos, Zaliavos ir iikinis inventorius

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos ryk{ti sutartys

1,4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II ISankstiniai apmokOjimai

ilI Per vienus metus gautinos sumos

tII. I Gautinos trumpalaikes finansin6s sumos

lil.2 Gautini mokesdiai ir socialines [mokos



Gautinos finansavimo sumos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

IS VISO TURTO:

FINANSAVIMO SUMOS

I5 valstybds biudZeto

I5 Europos S4jungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq

I5 kitq Saltiniq

ISIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai [sipareigoj imai

Ilgalaikiai finansiniai [sipareigojimai

Kiti ilgalaikiai [sipareigojimai

Trumpalaikiai isipareigoj imai

Ilgalaikiq atid€jiniq einamqlq metq dalis ir trumpalaikiai
atidejiniai

Ilgalaikiq [sipareigojimq einamqjq metq dalis

Mokdtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Mokdtinos sumos I Europos S4iungos biudZetq

Moketinos sumos I biudZetus ir fondus

Gr4Zintinos finansavimo sumos

Kitos moketinos sumos biudZetui

Moketinos socialines i5mokos

GrqZintini mokesdiai, [mokos ir jqpermokos

Tiekejams mokdtinos sumos

Su darbo santykiais susijg isipareigojimai

Kiti trumpalaikiai [sipareigo.j imai

Sukauptas pervir5is ar deficitas

Einamqlq metq pervir5is ar deficitas

Ankstesniq metq pervirSis ar deficitas

VISO FINANSAVIMO SUMU, I
\.NOJO TURTO IRMAZUMOS DALIES:

Administracij os direktoriaus pavduotojas Alvidas Einikis
(vardas ir pavarde)(teises aktais ipareigoto pasira5yti asmens pareigq pavadinimas)

2 ii2



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

Pagegiq savivaldybes administraciia Privatizavimo fondas

(Vie5ojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

188746659, Vilniaus g. 9, Pagegiai

(Vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultaq ataskait4 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL ?OI2NI.. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012 m. spalio 9 d. Nr. 2
(data)

Administracijos direktoriaus pavduotoj as Alvidas Einikis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr.
Ataskaitinis laikotarpis

Pra6jgs ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 6: 19(

I FINANSAVIMO PAJAMOS 61 19(

t.l I5 valstybes biudZeto

t.2 I5 savivaldybiq biudZeq

I.3. I5 ES, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq le5q

t.4. I5 kiq finansavimo Saltiniq 6: l9(

II MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS

il. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III Pagrindines veiklos kitos pajamos

Ut.2. Pervestinq pagrindines veiklos kitq pajamq suma

B. PAGRINDINES VEIKLOS SAI{AUDOS 61 l9(
I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

II NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS

II] KOMT]\IALINIU PASLAUGU TR RYSIU

IV. KOMANDIRUOCIU

V. TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KELIMO

V PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

V NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU

x. SLINAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA
x. SOCIALINIU ISMOKU

x NUOMOS

X FINANSAVIMO

X KITUPASLAUGU 6: 19(

KIV. KITOS

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I KITOS VEIKLOS PAJAMOS

I PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS

II] 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
I. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

I IENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI

I TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

(teises aktais ipareigoto pasiraSyti asmens pareigq pavadinimas) (vardas ir pavarde)



PAGEGIU SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
PRIVATIZACIJOS FONDAS

Kodas 188746659
BiudZetine istaiga

Adresas: Vilniaus g. 5, Pagegiq miestas, Pagegiq seniiinija,
Pagegiq savivaldybe

2012 METU I KETVIRdIO FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO
AISKINAMASIS naSra.s

2012 m. spalio men. 9 d.

Bendroji dalis
1. BiudZetine istaiga ,,Pagegiq savivaldybes administrac9a, privatizacijos fondasoo (toliau

istaiga) buvo isteigta2000 m. rugpjiidio men. 10 d. Pagegiq savivaldybes Tarybos sprendimu Nr.
56, [staigos kodas 188746659 steigejas Pagegiq savivaldybes taryba. Pagrindiniai uLdaviniai yra
organizuoti nekilnojamojo turto efektyvq naudojimq ir valdym4 bei rengti dokumentus ir vykdlti
visus su savivaldybes objektq privatizavimu susijusius darbus.

2. [staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
3. [staiga kontroliuojam6 asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.
4. [staiga filialtl ar struktfrriniq vienetq neturi.
5. Jokiq svarbiq selygq ndra, kurios gali tureti itakos jos veiklai.
6. [staigoje darbuotojq nera.
7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - litais.

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

kaip tai nusta[ta Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitq
straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq n6ra.

9. [staigos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudetine dalis, apskaitos vadovas
parengtas ir patvirtintas 2011 m. gruodilio 30 d. [staigos apskaitos politika uZtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktq kiekvieno taikyto VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS
reikalavimo, istaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS

\.- ,,FinansiniU 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 apmokdjimai
13. [staiga neturi I5ankstiniq apmokejimq.
Gautinos sumos
14. [staigoje gautinos sumos, tai gautinos finansavimo sumos ir sukauptos finansavimo
pajamos. Likutis Sukauptq finansavimo pajamr10,00 Lt.
Pinigai ir piniginiai ekvivalentai
15 Pinigai ir piniginiai ekvivalentai registruojami 24* sqpkaitq plano sqskaitoje.
Privatimvimo fondo sqskaitos likutis banke 275,28Lt.



f inansavimo sumos
16. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini tikslinE paskirt[ ir jr1 pokydius per

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

[sipareigojimai
17. [staigos apskaitoje isipareigojimai grupuojami pagal trukmE i ilgalaikius

isipareigojimai, kuruos reikia lvykdyti po 12 men. nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio
dienos ir trumpalaikius - isipareigojimai, kuriuos reikia [vykdyi per 12 mdn. nuo paskutines

einamoj o ataskaitinio laikotarpio dienos.
I 8. [stai goj e il gal aikiq [siparei goj imU nera.
19. Trumpalaikiai [sipareigojimai registruojami apskaitoje tikines operacijos ar ukinio [vykio

dienqpagal visus ne veliau kaip iki kito menesio 10 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 faktflrq ir kitq
dokumenttl sudarymo datq.

Pajamos
21. Pajamq apskaita tvarkoma pagal 10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 20-ojo VSAFAS

,,Finansavimo sumoso' reikalavimus.
22. Pagal [staigos sqskaitq planq [staigos pajamos yra skirstomos i finansavimo pajamas ir

\: pagrindines veiklos kitas pajamas.
23 . lstaiga paj amq neturej o, o finansavimo paj amq likutis 27 5,28 Lt..
Sqnaudos
24. SEraudos ir moketinos sumos registruojamos tq menesi kur[ gaunamos sq,skaitos

fakturos ar kiti dokumentai, ne vdliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai vizuotos sqpkaitas

patvirtino ar kitus dokumentus gavo atsakingi darbuotojai.
25. Sqnaudos registruojamos 8 klases sqskaitqplano sqpkaitose.
Grynasis turtas
26. Bendras [staigos veiklos rezultatas gaunamas i5 visq [staigos ataskaitinio laikotarpio

pajamrtr atemus visas jo to paties ataskaitinio laikotarpio s4naudas, pakoreguotas to ataskaitinio
laikotarpio apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidq taisymo [takos suma.

27. [staigos 2012 metql ketvirdio veiklos rezultatas 0,00 Lt.
28. Veiklos rezultatas registruojamas 3100001 sqpkaitoje ,,Sukauptas einamqiq metq

pervir5is ar deficitas".

Administracij os direktoriaus pavaduotoj as Alvidas Einikis

Dalia Seperiene, (8 44T)7 04 03
Buhalterines apskaitos skyriaus
vedejos pavaduotoja
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