Raseini rajono savivaldybės privatizavimo fondas
2015 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO
FINANSINI ATASKAIT RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitaį
1 priedas
(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansin s b kl s ataskaitos forma)
Raseini rajono savivaldybės privatizavimo fondas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekt grupės pavadinimas)
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2015 m. rugpjūčio 10 d. Nr.
(data)

Eil.
Nr.

Straipsniai

A.
I.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas

II.
III.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis finansinis turtas

IV.
B.

Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS

C.
I.

TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Atsargos, išskyrus ilgalaik
material j ir biologin turtą, skirtą
Ilgalaikis materialusis ir biologinis
turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai

I.1
I.2
II.
III.

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės
III.1
sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės
III.2
mokos
III.3
Gautinos finansavimo sumos
III.4
III.5

Pastabos Nr.

Paskutin
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutin
pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

83.980,35
43.582,58

92.052,31
43.582,58

43.582,58

43.582,58

1.177,25

1.277,25

1.177,25

1.277,25

Gautinos sumos už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos

III.6
Kitos gautinos sumos
IV. Trumpalaikės investicijos
V.

Pinigai ir pinig ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

39.220,52
83.980,35

47.192,48
92.052,31

D.
I.

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto

43.582,58

43.582,58

II.

43.582,58

43.582,58

IV.

Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybi
ir tarptautini organizacij
Iš kit šaltini

E.
I.

SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai sipareigojimai

III.

1 iš 2

I.1
I.2

Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3
II.

II.9

Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
Trumpalaikiai sipareigojimai
Ilgalaiki atidėjini einam j met
dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaiki sipareigojim einam j
met dalis
Trumpalaikiai finansiniai
sipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos
Mokėtinos sumos Europos Sąjungos
biudžetą
Mokėtinos sumos biudžetus ir
fondus
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, mokos ir j
permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos

II.10
II.11

Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai sipareigojimai

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8

F.
I.

GRYNASIS TURTAS
Rezervai

II.
III.

Nuosavybės metodo taka
Sukauptas perviršis ar deficitas

40.397,77

48.469,73

40.397,77

48.469,73

III.1

Einam j met perviršis ar deficitas

(8.071,96)

32.088,78

III.2

Ankstesni met perviršis ar deficitas

48.469,73

16.380,95

83.980,35

92.052,31

IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO
SUM , SIPAREIGOJIM IR
GRYNOJO TURTO:

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos
vadovas)

Robertas Pareigis
(parašas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vida Grabienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2 iš 2

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultat ataskaitaį
1 priedas
Raseini rajono savivaldyb s privatizavimo fondas
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekt grup s pavadinimas)

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultat ataskait arba konsoliduot veiklos rezultat
ataskait , kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2015 m. rugpjūčio 10 d.
Nr.
(data)

Eil.
Nr.
A.

PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

II.

MOKESČI IR SOCIALINI MOK
PAJAMOS
Mokesči pajamos gryn ja verte

Straipsniai

II.1
II.1.1.
II.1.2.

Socialini

Pervestin socialini

III.2.
B.

mok pajamos
mok suma

PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS
PAJAMOS
Pagrindin s veiklos kitos pajamos
Pervestin pagrindin s veiklos kit
pajam
suma S VEIKLOS
PAGRINDIN

II.

S NAUDOS
NUVERT JIMO IR NURAŠYT
SUM
SOCIALINI IŠMOK

III.

FINANSAVIMO

IV.

KITOS

C.
D.

PAGRINDIN S VEIKLOS
PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II.

PERVESTINOS BIUDŽET KITOS
VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS S NAUDOS

I.

III.
E.
F.

G.

H.
I.

24.455,17

mok pajamos gryn ja verte

II.2.2.

III.1.

Praėjęs
ataskaitinis
25.603,02

Pervestin mokesči suma

II.2.1.
III.

Ataskaitinis
laikotarpis

Mokesči pajamos
Socialini

II.2.

Pastabos Nr.

1.147,85
1.449,06
301,20
8.071,96

16.175,89
14.271,64

8.071,96

1.902,80

(8.071,96)

9.427,13

FINANSIN S IR INVESTICIN S
VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO
IR ESMINI APSKAITOS KLAID
TAISYMO TAKA

27,83

GRYNASIS PERVIRŠIS AR
DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S
METODO TAK
NUOSAVYB S METODO TAKA

(8.071,96)

9.454,96

GRYNASIS PERVIRŠIS AR
DEFICITAS

(8.071,96)

9.454,96

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus ved jas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos
vadovas)

Robertas Pareigis
(parašas)

(vardas ir pavard )

(parašas)

(vardas ir pavard )

Centralizuotos buhalterin s apskaitos skyriaus vyriausioji
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Grabien

1 iš 1

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDAS
2015 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015-08-10

I. BENDROJI DALIS
Raseinių rajono savivaldybės privatizavimo fondo (toliau - Privatizavimo fondas) steigėjas
yra Raseinių rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Raseinių
rajono savivaldybės taryba.
Privatizavimo fondas yra juridinio asmens teisių neturintis viešojo sektoriaus subjektas,
kurio buveinė: V. Kudirkos g. 5, LT60150 Raseiniai. Šis fondas turi atskirą sąskaitą banke.
Privatizavimo fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Privatizavimo fondas rengia žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų metinių ir
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Nuo euro įvedimo dienos t.y. nuo 2015 m. sausio 1 dienos privatizavimo fondo apskaita
tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų birželio 30 dienos apskaitos
duomenis eurais su centais. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio
laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija,
perskaičiuota iš litų į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija nuo ataskaitinių metų pradžios iki tarpinio
ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio
ataskaitinio laikotarpio informacija pateikiama, perskaičiuota iš litų į eurus, taikant neatšaukiamai
nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.
II. APSKAITOS POLITIKA
Privatizavimo fondo 2015 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą
reglamentuojančiais teisės aktais bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais (toliau - VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms
ataskaitoms sudaryti.
Paskutinis metinių ataskaitų rinkinys, kuriame aprašyta apskaitos politika yra 2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinys.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Pastaba Nr.1. Privatizavimo fondas kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.
Pastaba Nr.2. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede.
Pastaba Nr.3. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymo per ataskaitinį
laikotarpį nebuvo.

Pastaba Nr.4. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį nebuvo įvertinta.
Pastaba Nr.5. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
Pastaba Nr.6. Reikšmingų įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Raseinių rajono
savivaldybės privatizavimo fondo veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

PRIDEDAMA:
1 PRIEDAS. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Robertas Pareigis

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė

Vida Grabienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltin , tikslin paskirt ir j pokyčius per ataskaitin laikotarp pateikimo žemesniojo lygio finansini ataskait aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN , TIKSLIN PASKIRT IR J POKYČIAI PER ATASKAITIN LAIKOTARP
Eil.

Finansavimo
sum likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Nr.

1

2

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

2
3
4

nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri
gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

5
6
7

8
9
10
11
12
13

Per ataskaitin laikotarp

Finansavimo sumos

3

Finansavimo
Finansavimo Neatlygintinai
Perduota
sumos (gautos),
sum
gautas turtas kitiems viešojo
išskyrus
pergrupavimas
sektoriaus
neatlygintinai
subjektams
gautą turtą

4

5

6

7

Finansavimo
sum
sumažėjimas
dėl turto
pardavimo

Finansavimo
sum
sumažėjimas
dėl j
panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo
sum
sumažėjimas
dėl j
perdavimo ne
viešojo
sektoriaus

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavimo
sum (gautin )
pasikeitimas

Finansavimo
sum likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

8

9

10

11

12

13

43.582,58

43.582,58

43.582,58

43.582,58

43.582,58

43.582,58

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
(pareigos)

Robertas Pareigis
(parašas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
(pareigos)

(vardas, pavardė)

Vida Grabienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

