ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRIVATIZAVIMO
FONDO LĖŠŲ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS
Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 188718528. Administracijos
buveinė: Pulko g. 21, LT-62135, Alytus. Administracijos steigėja yra Alytaus rajono
savivaldybės taryba. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos
Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, Alytaus rajono
savivaldybės tarybos sprendimais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais,
mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
Alytaus rajono savivaldybės privatizavimo fondas – (toliau - fondas) yra juridinio
asmens teisių neturintis išteklių fondas, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu. Fondas, remdamasis subjekto principu, laikomas
atskiru apskaitos vienetu, kuris vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), tvarko fondo apskaitą, sudaro ir teikia atskirus
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Fondas neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų
subjektų.
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2012-03-22 sprendimu Nr. K-74 ,,Dėl
Privatizavimo fondo lėšų 2012 metų sąmatos patvirtinimo“ patvirtino Alytaus rajono
savivaldybės administracijos privatizavimo fondo 2012 metų sąmatą. Fondo lėšų buhalterinę
apskaitą tvarko Alytaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.
Privatizavimo fondo lėšų šaltiniai yra:
1.
Pajamos, gautos iš privatizavimo;
2. Palūkanos už atidėtas įmokas ir netesybas (baudos ir delspinigiai už privatizavimo
sandoriuose numatytų sąlygų nevykdymą);
3. Kitos pajamos ir įplaukos.
Privatizavimo fondo lėšos naudojamos:
1. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondui formuoti;
2. Objektams parengti privatizuoti (kadastrinių matavimų bylos, teisinė registracija,
žemės planai ir kt.);
3. Ekspertų ir turto vertintojų paslaugoms apmokėti;
4. Privatizavimo funkcijų įgyvendinimui gerinti (spaudai, kompiuterinei įrangai ir kt.);
5. Alytaus rajono specialiajam daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondui
formuoti;
6. Investiciniams projektams Europos Sąjungos paramai gauti parengti ir jiems
įgyvendinti.
2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2012 m. gruodžio 31 d.
duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA
1. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
2. Fondo apskaitai taikoma apskaitos politika, kuri užtikrina, kad fondo finansinių ataskaitų
duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus, o biudžeto vykdymo ataskaitų
duomenys atitinka jų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas..
3. Remiantis subjekto principu fondas laikomas atskiru apskaitos vienetu. Privatizavimo
fondo buhalterinė apskaita tvarkoma atskirai nuo savivaldybės administracijos buhalterinės
apskaitos, sudaromi atskiri fondo finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai.
Fondo apskaitoje registruojamas tik fondo valdomas arba jo disponuojamas turtas, skirtas parduoti,
finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
4. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie registruojami fondo apskaitoje, yra susiję su
turtu, kuris perduotas Privatizavimo fondui privatizuoti ir nenaudojamas fondo veikloje.
5. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą fondo apskaitoje registruojami ūkiniai
įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę, neatsižvelgiant į
tai, ar tokios formos sandorį leidžia sudaryti jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
6.
Vertinant klaidas, reikšmingomis laikomos sumos, kurios sudaro 0,5 procento per
finansinius metus pripažintų fondo pajamų.
7. Aiškinamajame rašte pateikiama tik reikšminga informacija, išskyrus atvejus, kai
informaciją privaloma pateikti pagal VSAFAS, neatsižvelgiant į jos reikšmingumą.
8. Fondo apskaitos politika taikoma nuolat ir keičiama tik VSAFAS numatytais atvejais.
Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams,
kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.
9. Fondo apskaitoje taikomi visų VSAFAS reikalavimai, išskyrus:
9.1. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“;
9.2. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“;
9.3. 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“;
9.4. 15-ojo VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į
kontroliuojamus subjektus“;
9.5. 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“;
9.6. 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.
10. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami litais ir centais.
Atsargos
11. Visas savivaldybės perduotas fondui privatizuoti materialusis turtas finansinės būklės
ataskaitoje rodomas atsargų straipsnyje kaip turtas, skirtas parduoti. Šis turtas fondo apskaitoje
registruojamas ir apskaitomas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus.
12. Turtas, skirtas parduoti, perdavimo momentu fondo buhalterinėje apskaitoje
registruojamas balansine verte, nustatyta pagal perdavimo ir priėmimo akte nurodytus duomenis. Ši
vertė laikoma perduoto privatizuoti turto įsigijimo savikaina. Tokia pačia verte registruojamos
gautos finansavimo sumos.

13. Sudarant Privatizavimo fondo finansines ataskaitas, įvertinama, ar turto, skirto parduoti,
grynoji galimo realizavimo vertė ne mažesnė už to turto įsigijimo savikainą. Jeigu turto grynoji
galimo realizavimo vertė didesnė už jo įsigijimo savikainą, jokių įrašų apskaitoje nedarome.
14. Turto, skirto parduoti, kurio įvertinta grynoji realizavimo vertė yra mažesnė nei įsigijimo
savikaina, balansinė vertė sumažinama iki grynosios realizavimo vertės, jei turto nuvertėjimo suma
yra reikšminga.
15. Jeigu, vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tam pačiam turtui nustatoma didesnė grynoji
realizavimo vertė negu buvo nustatyta anksčiau, jos sumažėjimas ir atitinkamai finansavimo sumos
atkuriamos taip, kad nauja balansinė vertė būtų lygi atsargų įsigijimo savikainai arba patikslintai
grynajai realizavimo vertei, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Turto vertė negali būti nustatyta
didesnė negu jo įsigijimo savikaina.
16. Turtas, skirtas parduoti, nurašomas iš apskaitos, perdavus jį pirkėjui nuosavybės teise.
Finansinis turtas
17. Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“ reikalavimus.
18. Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas įvertinamas ir apskaitoje registruojamas
balansine verte, nustatyta pagal perdavimo ir priėmimo akte nurodytus duomenis. Nustatyta
balansinė vertė laikoma įsigijimo savikaina.
19. Privatizavimo fondo finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Nustatant,
ar finansinis turtas priskirtinas prie ilgalaikio ar trumpalaikio, įvertinamas pinigų ar kito finansinio
turto už jį atgavimas per 12 mėnesių skaičiuojant nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio paskutinės
dienos. Privatizavimo fondo finansinį turtą daugiausiai sudaro finansinis turtas, perduotas
privatizuoti, ir laisvų privatizavimo fondo lėšų investicijos į teisės aktuose leidžiamas finansines
priemones.
20. Prie ilgalaikio finansinio turto priskiriama:
20.1. investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;
20.2. investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius;
20.3. po vienų metų gautinos sumos;
20.4. ilgalaikiai terminuotieji indėliai;
20.5. kitas ilgalaikis finansinis turtas.
21. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:
21.1. išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą;
21.2. per vienus metus gautinos sumos;
21.3. pinigai ir pinigų ekvivalentai.
22. Siekiant įvertinti finansinis turtas skirstomas į tris grupes:
22.1. parduoti laikomą finansinį turtą;
22.2. iki išpirkimo termino laikomą ilgalaikį turtą ir gautinas sumas;
22.3. trumpalaikį finansinį turtą.
23. Kiekvieną kartą rengiant finansines ataskaitas parduoti laikomas finansinis turtas
įvertinamas tikrąja verte, iki išpirkimo termino laikomas ilgalaikis finansinis turtas, ilgalaikės
gautinos sumos įvertinamos amortizuota savikaina, o trumpalaikis finansinis turtas apskaitomas
įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

24. Jei fondas turi investicijų, kurių išpirkimo terminas nenumatytas, arba jei fondas negali
arba neketina laikyti tokių investicijų iki išpirkimo termino, tokios investicijos priskiriamos prie
parduoti skirto finansinio turto.
25. Gautinos sumos fondo apskaitoje registruojamos tada, kai fondas įgyja teisę gauti pinigus
ar kitą finansinį turtą.
26. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės
gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
27. Pinigams priskiriami Lietuvos komercinių bankų sąskaitose laikomi pinigai litais ir
užsienio valiuta. Pinigų ekvivalentams priskiriami indėliai iki 3 mėnesių.
28. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto,
tačiau, jei pinigų ir jų ekvivalentų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei
12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie turi būti
priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto: pavyzdžiui, ilgalaikiai indėliai, pinigai, kuriais
savivaldybė negali laikinai disponuoti ilgiau nei 12 mėnesių.
Finansavimo sumos
29. Finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
reikalavimus.
30. Finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS
„Finansavimo sumos“ nustatytus finansavimo sumų pripažinimo kriterijus.
31. Finansavimo sumos registruojamos:
31.1. kai fondui perduodamas parduoti skirtas turtas;
31.2. kai fondui skiriamos biudžeto ar kitų išteklių fondų lėšos;
31.3. kai Privatizavimo fondui skiriama parama iš tarptautinių organizacijų.
32. Visos fondo finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius pagal
privatizavimo fondo sąskaitų plano sąskaitas:
32.1. finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
32.2. finansavimo sumos iš ES ir tarptautinių organizacijų;
32.3. finansavimo sumos iš kitų šaltinių.
33. Gautinos finansavimo sumos fondo apskaitoje registruojamos tuomet, kai remiantis
dokumentais galima tiksliai įvertinti gautiną finansavimo sumą ir yra tiksliai žinoma, jog ši suma
bus gauta.
34. Kai nėra apskaitos dokumento, pagal kurį būtų galima registruoti gautinas finansavimo
sumas, bet labai tikėtina, kad fondas gaus konkrečią sumą, registruojamos sukauptos gautinos
finansavimo sumos.
35. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo
požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją.
36. Gautų finansavimo sumų sąskaita yra skirstoma į gautų, panaudotų, perduotų ir grąžintų
finansavimo sumų sąskaitas.
37. Jei fondo gautos finansavimo sumos perduodamos kitiems viešojo sektoriaus subjektams,
registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos nelaikomos
panaudotomis ir nepripažįstamos finansavimo pajamomis.

38. Jei fondo gautos finansavimo sumos panaudojamos fondo sąnaudoms kompensuoti,
apskaitoje mažinamos finansavimo sumos (t. y. registruojamos panaudotos finansavimo sumos) ir
pripažįstamos finansavimo pajamos.
39. Registruojant fondo perduotas finansavimo sumas nurodomi subjektai, kuriems skiriamos
finansavimo sumos, finansavimo šaltiniai, o registruojant panaudotas finansavimo sumas –
nurodomi finansavimo šaltiniai ir kiti reikalingi detalizuojantys požymiai (valstybės funkcija,
programa ).
40. Kai gautos arba gautinos finansavimo sumos perduodamos kaip finansavimas ne viešojo
sektoriaus subjektams arba panaudojamos fondo sąnaudoms kompensuoti, registruojamos
panaudotų finansavimo sumų pajamos.
41. Panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamos
pripažįstamos kiekvieną kartą registruojant atitinkamų sąnaudų operaciją.
42. Finansavimo sąnaudos fondo apskaitoje registruojamos tada, kai iš fondo pajamų
suteikiamas finansavimas kitiems subjektams arba iš gautų finansavimo sumų finansuojami ne
viešojo sektoriaus subjektai.
Įsipareigojimai
43. Įsipareigojimų apskaita tvarkoma pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“ ir 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas
ir poataskaitiniai įvykiai“ reikalavimus.
44. Fondo apskaitoje visi įsipareigojimai laikomi finansiniais įsipareigojimais ir skirstomi į
ilgalaikius ir trumpalaikius. Nustatant, ar įsipareigojimai priskirtini ilgalaikiams ar trumpalaikiams,
atsižvelgiama į jų numatomą įvykdymą per 12 mėnesių skaičiuojant nuo einamojo ataskaitinio
laikotarpio paskutinės dienos.
45. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriami:
45.1. ilgalaikiai atidėjiniai;
45.2. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
46. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriami:
46.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
46.2. kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
46.3. mokėtinos finansavimo sumos;
46.4. grąžintinos finansavimo sumos;
46.5. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
47. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami ir apskaitoje
registruojami įsigijimo savikaina, t. y. įsipareigojimui įvykdyti reikalinga pinigų arba pinigų
ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti esant normalioms veiklos sąlygoms.
48. Po pirminio pripažinimo kiekvieną kartą prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį
įsipareigojimai įvertinami:
48.1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
48.2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
49. Finansinių įsipareigojimų amortizuota savikaina apskaičiuojama vadovaujantis 17-ojo
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimais taikant apskaičiuotų
palūkanų normą, kuri nustatoma atsižvelgiant į rinkos palūkanų normą, už kurią privatizavimo

fondas galėtų gauti paskolą ilgalaikių įsipareigojimų laikotarpiui, ir į kitas susiklosčiusias
aplinkybes. Ši apskaičiuotų palūkanų norma naudojama įvertinti ilgalaikiams įsipareigojimams
amortizuota savikaina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną.
50. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kuri
bus grąžinta per 12 mėnesių po paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, perkeliama į
trumpalaikius įsipareigojimus ir registruojama sąskaitose, skirtose ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų daliai.
51. Ilgalaikių įsipareigojimų amortizuota savikaina skaičiuojama tik tada, kai apskaičiuotų
palūkanų norma daugiau negu 0,5 procento nukrypsta nuo prisiimtų įsipareigojimų sutartyse
nurodytos palūkanų normos.
52. Jeigu finansinis įsipareigojimas yra prisiimamas palankesnėmis nei rinkos sąlygomis
(sutartyje nurodyta palūkanų norma mažesnė už rinkos palūkanų normą), ilgalaikių įsipareigojimų
įsigijimo ir amortizuotos savikainos skirtumas yra pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos
pajamomis, o skirtumas dėl kiekvieno vėlesnio amortizuotos savikainos apskaičiavimo
pripažįstamas palūkanų sąnaudomis.
53. Jei finansinis įsipareigojimas yra prisiimamas blogesnėmis nei rinkos sąlygomis
(sutartyje nurodyta palūkanų norma didesnė negu rinkos palūkanų norma), ilgalaikių įsipareigojimų
įsigijimo ir amortizuotos savikainos skirtumas yra pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudomis, o skirtumas dėl kiekvieno vėlesnio amortizuotos savikainos apskaičiavimo mažina
palūkanų sąnaudas.
54. Apskaitoje registruojamas įsipareigojimų sumažėjimas, kai įsipareigojimas yra
apmokamas arba kai įsipareigojimą anuliuoja kreditorius.
Atidėjiniai
55. Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ir (arba) įvykdymo
laiko negalima tiksliai nustatyti. Pagrindinis skirtumas nustatant, ar įsipareigojimas registruotinas
kaip atidėjinys ar kaip sukauptas įsipareigojimas (sukauptos sąnaudos), yra tas, kad sukaupti
įsipareigojimai gali būti gana tiksliai apskaičiuoti arba jų mokėjimo terminas gali būti gana tiksliai
nustatytas. Sukaupti įsipareigojimai yra dažniausiai trumpalaikiai. Atidėjiniams būdingas mažesnis
tikslumas ir apibrėžtumas.
56. Atidėjiniai pripažįstami ir fondo apskaitoje, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:
56.1. dėl įvykio praeityje atsiranda teisinė prievolė ar neatšaukiamasis pasižadėjimas
padengti išlaidas, pagal teisės aktų nuostatas dengtinas iš Privatizavimo fondo;
56.2. tikėtina (tikimybė didesnė negu 50 proc.), kad teisinei prievolei ar
neatšaukiamajam pasižadėjimui įvykdyti bus reikalingi Privatizavimo fondo ištekliai;
56.3. įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
57. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną ir jų sumos
koreguojamos, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, turinčius įtakos jų įvertinimui
ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną.
58. Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių
pasekmė. Tokiais praeities įvykiais gali būti:
58.1. sutartys su numatytomis garantijomis;
58.2. įvykis, lemiantis teisinio įsipareigojimo buvimą, kuris patvirtintas teismo arba kitų
institucijų sprendimais;

58.3. priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, dėl kurių gali atsirasti išlaidų, susijusių su
ankstesniais laikotarpiais, kurios bus apmokėtos iš fondo lėšų.
59. Atidėjiniai perkeliami į mokėtinas sumas tada, kai nustatoma tiksli įsipareigojimo suma ir
mokėjimo terminas.

Grynasis turtas
60. Finansinių metų pradžioje praėjusių metų perviršis arba deficitas, užregistruotas
sąskaitoje Nr. 3100001 „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“, pripažįstamas ankstesniųjų metų
sukauptu perviršiu arba deficitu. Privatizavimo fondo perviršis arba deficitas įprastu atveju atitinka
skirtumą, kuris susidaro turtą, skirtą parduoti, pardavus didesne arba mažesne kaina, nei jo
balansinė vertė.
Pajamos
61. Pajamų apskaita tvarkoma pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ reikalavimus.
62. Pagal Privatizavimo fondo sąskaitų planą Privatizavimo fondo pajamos yra skirstomos į:
62.1. finansavimo pajamas;
62.2. pagrindinės veiklos kitas pajamas, prie kurių priskiriamos prekių, turto, paslaugų
pardavimo pajamos, ilgalaikio turto, skirto parduoti, savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų paketų pardavimo pajamos;
62.3. kitos veiklos pajamas:
62.3.1. palūkanų už atidėtas įmokas, delspinigių ir kitų netesybų, susijusių su kita
nei finansinė ar investicinė veikla, pajamas;
62.3.2. kitas pajamas;
62.4. finansinės ir investicinės veiklos pajamas.
63. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos ir registruojamos
apskaitoje bei rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos,
neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.
64. Atsargų ir ilgalaikio turto, skirto parduoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
akcijų paketų pardavimo pajamos registruojamos pagal pardavimo patvirtinimo dokumentus
(sąskaitas, ataskaitas, banko išrašus) arba jų pagrindu surašytą buhalterinę pažymą tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį šios pajamos buvo uždirbtos.
65. Prie fondo finansinės ir investicinės veiklos pajamų priskiriamos šios pajamos:
65.1. kitos nei 62.3.1. punkte nurodytos palūkanų pajamos, baudų ir delspinigių
pajamos;
65.2. pajamos dėl teigiamo valiutos kurso pasikeitimo įtakos;
65.3. akcijų paketų, laikomų parduoti, perkainojimo pelnas;
65.4. finansinio turto perleidimo pelnas;
65.5. ir kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
66. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbtos
investavus Privatizavimo fondo laikinai laisvas lėšas – pagal investicijos sutartyje nustatytas
sąlygas, bet ne rečiau kaip kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas. Palūkanų pajamos

ketvirčio pabaigoje turi būti sukaupiamos, jeigu palūkanų mokėtojui prievolė sumokėti visas ar dalį
einamojo ketvirčio palūkanų atsiras tik kitą ketvirtį.
Sąnaudos
67. Sąnaudų apskaita tvarkoma pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimus. Sąnaudos,
susijusios su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais pripažįstamos ir
registruojamos apskaitoje pagal jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS nustatytus
reikalavimus.
Sandoriai užsienio valiuta
68. Sandorių užsienio valiuta apskaitos reikalavimai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai
užsienio valiuta“.
69. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos kursą. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal
ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto
ir užsienio valiutos kursą.
70. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta ir iš turto (pinigų ir išankstinių
apmokėjimų) ir įsipareigojimų likučių užsienio valiuta perkainojimo dieną yra registruojami
finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
71. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaita tvarkoma pagal 18-ojo
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
nustatytus reikalavimus.
72. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas, susiję su privatizuojamu valstybės
turtu, registruojami Privatizavimo fondo nebalansinėse sąskaitose.
73. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos
rezultatų ataskaitoje, o informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus pateikiama aiškinamajame
rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimams padengti, yra labai maža,
informacija apie juos aiškinamajame rašte nepateikiama.
74. Neapibrėžtasis turtas finansinės būklės ataskaitoje nerodomas, kol nėra aišku, ar iš jo
atsirasianti ekonominė nauda (pvz., baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą) teks
Privatizavimo fondui. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija
apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.
75. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus peržiūrima ne rečiau negu kartą per
ataskaitinį laikotarpį iki parengiant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, o
pasikeitimai atskleidžiami aiškinamajame rašte.

Poataskaitiniai įvykiai

76. Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose nuostatos pateiktos
18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir
poataskaitiniai įvykiai“.
77. Koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie fondo
finansinę būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, užregistruojami fondo apskaitoje ir rodomi
finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai, kai jie
reikšmingi, aprašomi aiškinamajame rašte.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
78. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir
sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus konkrečiais VSAFAS numatytais atvejais, kai
tarpusavio užskaita gali būti atliekama. Fondo apskaitoje atliekamos šios tarpusavio užskaitos:
78.1. ilgalaikio turto, skirto parduoti, pardavimo pajamų ir balansinės vertės užskaita,
kai apskaitoje registruojamas tik sandorio rezultatas;
78.2. finansinio turto pardavimo pajamų ir savikainos užskaita, kai apskaitoje
registruojamas tik sandorio rezultatas;
78.3. finansinio turto ir įsipareigojimų sąskaitų (banko sąskaitų, gautinų sumų,
mokėtinų sumų, kt.) likučių užsienio valiutomis perskaičiavimo bendras rezultatas.
79. Vadovaujantis palyginimo principu, finansinėse ataskaitose turi būti pateikiama
ataskaitinio ir praėjusių mažiausiai vienų prieš ataskaitinį laikotarpį finansinių metų informacija. Jei
buvo pakeisti finansinių ataskaitų straipsnių įvertinimo metodai, straipsnių pateikimas ar
grupavimas, praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų straipsnių sumos, kurias norima palyginti
su ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumomis, pateikiamos 7-ajame VSAFAS
„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatyta tvarka.
Pagrindiniai informacijos pagal segmentus pateikimo principai
80. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti
25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.
81. Privatizavimo fondas papildomos informacijos apie segmentus neteikia.
Apskaitos politikos keitimas
82. Apskaitos politikos keitimu laikomas ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo
apskaitoje pakeitimas bei dėl šio pakeitimo atsirandantis turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų,
pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pokytis.
83. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to
reikalauja.
84. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį
būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ja visada būtų buvusi vadovaujamasi, todėl
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų
atsiradimo.
85. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio

laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų
taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra rodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su
ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija
finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. Su apskaitos politikos
keitimu susijusi informacija pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Apskaitinių įverčių keitimas
86. Apskaitinių įverčių keitimo apskaitos reikalavimai nustatyti 7-ajame VSAFAS
„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
87. Privatizavimo fondo apskaitoje gali būti registruojami tokie įverčiai:
87.1. turto nuvertėjimo nuostoliai;
87.2. sukauptos pajamos;
87.3. atidėjiniai;
87.4. sukauptos sąnaudos;
87.5. amortizuotos savikainos pasikeitimas;
87.6. kiti įverčiai.
88. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės ir prielaidos,
kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių,
darančių įtaką įverčio apskaičiavimui (pavyzdžiui, keičiasi palūkanų norma, pagal kurią
skaičiuojama finansinių įsipareigojimų amortizuota savikaina).
89. Apskaitiniams įverčiams įvertinti ir keisti, jei reikia, sudaromos atitinkamos komisijos,
kurios yra atsakingos už informacijos analizę, tinkamą aplinkybių ir jų poveikio nustatymą ir
įverčių pakeitimą.
90. Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą
priskiriamas:
90.1. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
90.2. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei
pasikeitimas veikia ir juos.
91. Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos
eilutę, kurioje buvo rodomas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos
tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu,
pateikiama aiškinamajame rašte.
Apskaitos klaidų taisymas
92. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėta apskaitos klaidų, padarytų praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidos yra skirstomos į esmines ir
neesmines.
93. Apskaitos klaida laikoma esmine apskaitos klaida, jei jos vertinė išraiška individualiai
arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,025
proc. per finansinius metus pripažintų fondo pagrindinės veiklos pajamų sumos.
94. Esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:
94.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje
sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje
veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

94.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir
rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių
apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio
finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės
klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 pastaba. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis ,,Atsargos“.
Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje ,,Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir
biologinį turtą, skirtą parduoti“ yra išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį
uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti (kadastrinių
matavimų bylos, teisinė registracija, žemės planai ir kt.). Privatizavimo fondui savivaldybės
perduotas privatizuoti materialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje rodomas atsargų
straipsnyje ,,Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti“. Turtas, skirtas
parduoti, perdavimo momentu užregistruotas balansine verte, nustatyta pagal perdavimo ir
priėmimo akte nurodytus duomenis. Informacija apie balansinėse sąskaitose registruotą turtą
pateikiama aiškinamojo rašto formoje ,,Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“
(8-ojo VSAFAS ,,Atsargos“ 1 priedas) ir formoje ,,Turto, išskyrus akcijų paketus, vertės pagal
turto grupes pokytis per ataskaitinį laikotarpį (26-ojo VSAFAS ,,Išteklių fondo apskaita ir
finansinių ataskaitų rinkinys“ 2 priedas). Balansinėse sąskaitose, įvertinus ilgalaikio
materialiojo turto, skirto parduoti, nuvertėjimą 2012 m. gruodžio 31 d. buvo registruota 31 650
Lt atsargų (visas, t.y. 31 650 Lt, sudarė atsargų, skirtų parduoti (perduoti) įsigijimo savikaina).
2 pastaba. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis ,,Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto formoje
,,Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas). Informacija apie fondo pinigų likučius pateikiama
aiškinamojo rašto formoje ,,Privatizavimo fondo pinigų likučiai“ (26-ojo VSAFAS ,,Išteklių
fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 1 priedas). 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis
lėšų likutis fondo sąskaitoje buvo 335 673,48 Lt.
3 pastaba. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis ,,Finansavimo sumos“.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje fondo apskaitoje buvo 204 790,00 Lt finansavimo
sumų iš kitų šaltinių likutis. Dėl finansavimo sumų perdavimo ne viešojo sektoriaus
subjektams, finansavimo sumos iš kitų šaltinių sumažėjo 21 238,00 Lt. Per ataskaitinį
laikotarpį kartu su neatlyginamai gautu turtu iš savivaldybės biudžeto buvo gauta 36 687,20 Lt
finansavimo sumų. Dėl turto pardavimo per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos iš
savivaldybės biudžeto sumažėjo 374 172,96 Lt, ir šių finansavimo sumų likutis 2012 m.
gruodžio 31 d. buvo 0 Lt. 2012 m. gruodžio 31 d. finansavimo sumų likutis buvo 183 552,70
Lt (visas t.y. 183 552,70 Lt – iš kitų šaltinių).
Informacija apie finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto formoje
,,Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (20ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos“ 4 priedas), o informacija apie finansavimo sumų likučius
pateikiama aiškinamojo rašto formoje ,,Finansavimo sumų likučiai“ (20-ojo VSAFAS
,,Finansavimo sumos“ 5 priedas).
4 pastaba. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis ,,Įsipareigojimai“.

2012 m. gruodžio 31 d. buvo 51 612,00 Lt Įsipareigojimų. Tai trumpalaikiai
įsipareigojimai. Visi jie - 51 612,00 Lt Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai - tai gauti avansiniai mokėjimai už privatizuojamus objektus (49 969 Lt) ir
grąžintinas pradinis įnašas pirkėjui už nenupirktą aukcione privatizuojamą objektą (1 643 Lt).
5 pastaba. Finansinės būklės ataskaitos straipsnis ,,Grynasis turtas“.
Informacija apie grynąjį turtą pateikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje (4-ojo
VSAFAS ,,Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas.
6 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis ,,Finansavimo pajamos“.
Finansavimo pajamas 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė fondo finansavimo sumų, gautų iš
savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį padarytoms
sąnaudoms kompensuoti (turtas buvo parduotas ir nurašytas iš atsargų už 374 172,96 Lt sumą
ir 21 238,00 Lt suma buvo perduota ne viešojo sektoriaus subjektams).
7 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis ,,Pagrindinės veiklos kitos
pajamos“.
Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priede
,,Kitos pajamos“ (10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos“ 2 priedas).
8 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnis ,,Pagrindinės veiklos sąnaudos“.
Fondo pagrindines veiklos sąnaudas 2012 m. gruodžio 31 d sudarė finansavimo ir kitos
sąnaudos patirtos už turto vertinimą, leidinio prenumeratą ir kitos savivaldybės tarybos
patvirtintoje fondo sąmatoje numatytos turto paruošimo privatizuoti išlaidos, kurios buvo
pripažintos atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas.
9 pastaba. Pinigų srautų ataskaitos straipsnis ,,Kitos įplaukos“.
Fondo kitos įplaukos – tai įplaukos, surinktos iš viešojo aukciono dalyvių (parduodant
ilgalaikį materialųjį turtą) jiems sumokėjus registracijos mokestį, grąžintos lėšos už neįvykdytą
sutartį (panaikintas naujas darbo vietas), VĮ Valstybės turto fondo pervestos lėšos už
privatizuotus žemės sklypus, neteisingai pervestos VĮ Valstybės turto fondo lėšos.
10 pastaba. Pinigų srautų ataskaitos straipsnis ,,Pervestos lėšos“.
Šiame straipsnyje parodyta per ataskaitinį laikotarpį ne viešojo sektoriaus subjektams
buvo perduota suma (ji detalizuojama 3-ojoje pastaboje „Finansinės būklės ataskaitos
straipsnis „Finansavimo sumos“) bei grąžintos neteisingai pervestos VĮ Valstybės turto fondo
lėšos.
11 pastaba. Pinigų srautų ataskaitos straipsnis ,,Kitos išmokos“.
Šiame straipsnyje parodytas grąžinti pradiniai įnašai pirkėjams už nenupirktus aukcione
privatizuojamus objektus.
12 pastaba. Pinigų srautų ataskaitos straipsnis ,,Investicinės veiklos pinigų
srautai“.
Šiame straipsnyje parodytos įplaukos, gautos už privatizuotą ilgalaikį materialųjį turtą,
skirtą parduoti.

Administracijos direktorius
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Aurimas Truncė
Danutė Kazakevičienė

Edita Valatkaitė, 8-315 55545

