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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS ISAVIVALDYBES
pRrvATrzAVrMo FoNDo 2012 METU {TNANSTNTU ATASKAITq mSxrNAMASrs

RASTAS

I . BENDROJI DALIS

Klaipedos miesto savivaldybes privatizavimo fondo veikla - le5q, pervestq i Savivaldybes
privatizavimo fondo s4skait4 uL privatizuojam4 pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivaldybiq turto privatizavimo istatym4 savivaldybei nuosavybes teise priklausanti turt4
kaupimas, naudoj imas, apskaita.

Klaipedos miesto savivaldybes privatizavimo fondo steigejas yra Klaipedos miesto

savivaldybes taryba.
Klaipedos miesto savivaldybes taryba 2001 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 245 ,,Del

savivaldybes privatizavimo fondo nuostatq naujos redakcijos patvirtinimo" patvirtino savivaldybes
privatizavimo fondo nuostatus. Sie nuostatai buvo pakeisti 2004 m. vasario 19 d. tarybos sprendimu

Nr. 1-46 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes privatizavimo fondo nuostatq pakeitimo".
Vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.

245 ,,DeI savivaldybes privatizavimo fondo nuostatq naujos redakcijos patvirtinimo" 3 punktu

2002 m. geguZes 29 d. Klaipedos miesto savivaldybes valdyba sprend.imu Nr. 312 patvirtino

Finansavimo i5 Savivaldybes prlatizavimo fondo tvark4.
Klaipedos miesto savivaldybes privatizavimo fondo buveine yra l,iepq g. 11, Klaipedoje,

ist.k. 188710823, PVM moketojo kodas - LT887108219.
Klaipedos miesto savivaldybes privatizavimo fondo finansiniai metai yra kalendoriniai

metai: finansiniq metqpradLia- sausio I d., pabaiga- gruodZio 31 d.
Klaipedos miesto savivaldybes privatizavimo fondo buhaltering apskait4 tvarko Klaipedos

miesto savivaldybes administracijos Finansq ir turto departamento Finansq skyriaus Finansavimo
poskyris.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.

Privatizavtmo fondo apskaitai taikoma tokia apskaitos politika, kuri uZtikrina, kad finansinirl

ataskaitq duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus

VSAFAS reikalavimo, tvarkant Privatizavimo fondo apskait4 vadovaujamasi bendraisiais apskaitos
principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS ,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje".

Apskaitos politika, flkiniq ivykiq ir dkiniq operacijq registravimo' tvarka uZtikrina, kad
fi nansinese ataskaito se pateikiama informacij a yra :

a. svarbi vartotojq sprendimams priimti;
b. patikima, nes:

1. teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing buklg ir pinigq srautus;
2. parodo Ukiniq ivykiq ir [kiniq operacijq ekonominq prasmg, ne vien teisinq

fo*4t

c. nesaliSka, netendenci nga;
d. apdairiai pateikta (atsargumo principas);
e. visais reik5mingais atZvilgiais i5sami.



Privatizavimo fondas pasirinktE apskaitos politik4 taiko nuolat arba guta ilg4laik4 tam,
kad b[tq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansiniq atarskaitq duomenis. Tokio
palyginimo reikia Privatizavimo fondo finansines bukles, veiklos rezultatq., grynojo turto ir pinigq
srautq keitimosi tendencij oms nustatyti.

Apskaitos politika keidiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas" ir taikoma vienodai visie,ms finansiniq ataskaitq
straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas.

III. BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI. METODAI IR TAIIJYKLES

Tvarkant Privatizavimo fondo apskaita ir sudarant finansines ataskaitas, vadovaujamasi
VSAFAS:

1. apskaitos ir finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo tvarkq, sudeties bei turinio
bendruosius reikalavimus nustato 26-asis VSAFAS ,,I5tekliq fondo apskaita ir finansinirl
ataskaitq rinkinys";
2. atskiros finansines ataskaitos sudaromos, flkines operacijos ir [kiniai ivykiai

pripaZistami, ivertinami, registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinese ataskaitose
pagal kitus taikytinus VSAFAS.

Pivatizavrmo fondo apskaitoje taikomi visq VSAFAS reikalavimai, iSskyrus:

1. 9-ojo VSAFAS ,,Mokesdiq ir socialiniq fmokq pajamos";
1. l2-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas";
2. 13-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas";
3. 14-ojo VSAFAS ,,Jungimai ir investicijos I asocijuotuosius subjektus";
4. 15-ojo VSAFAS ,,Konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinys ir investicijos i

kontroliuoj amus subj ektus";
5. 16-ojo VSAFAS ,,Biologinis turlas ir mineraliniai i5tekliai";
6. 19-ojo VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys";
7. 24-ojo VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios iSmokos""

Apskaitoje lkines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansiniq ataskaitq rinkinys
sudaromas taikant Siuos bendruosius apskaitos principus :

1. kaupimo;
2. subjekto;
3. veiklos tgstinumo;
4. periodi5kumo;
5. pastovumo;
6. piniginio mato;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio vir5enybes prie5 form4.

Pagal subjekto princip4 Privatizavimo fondas laikomas atskiru atrrskaitos vienetu: atskirai

tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansiniq ataskaitq rinkiniai. Privatizavimo fondo

apskaitoje balansinese s4skaitose registruojamas tik fondo valdomas arba jo disponuojamas turtas,

turtas, skirtas parduoti, finansavimo sumos ir isipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sqnaudos.

Privatizavimo fondui leidZiamas vykdyti flkines operacijas nustato teises aktai. Pagal

turinio vir5enybes prie5 form4 princip4 Privatizavimo fondo apskaitoje registruojami [kiniai ivykiai
ir tikines operacijos vertinami ir pripalistani pagaljq ekonoming prasmg ir turini, neatsilvelgiart 7



tai, ar riking operacij4 vykdyti, sandori sudaryti leidlia teises aktai.

Visos ukines operacijos ir [kiniai ivykiai registruojamiPrivatizavimo fondo s4skaitrl
plano registravimo s4skaitose, taikant Apskaitos vadovq, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus
(nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms rlkinems operacijoms ir fikiniams ivykiams,
finansiniq ataskaitq elementams arba straipsniams ir apskaitos proceduroms.

Visos Dkines operacijos ir [kiniai fvykiai Prlatizavi.mo fondo apskaitoje
registruoj ami nurodant Siuos detalizuoj andius poZymius :

i. valstybes funkcij4;
2. le5q Saltini;
3. ekonomines klasifikacijos straipsni;
4. program4 ir priemong;
5. kit4 vie5ojo sektoriaus subjekt4, jei apskaitos operacija su juo susijusi.

Visos [kines operacijos ir fikiniai ivykiai apskaitoje registruojami litais ir centais
apvalinant iki Simtqjq lito daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Reik5minga informac 4a yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas
gali i5kreipti finansing ataskait4 ir paveikti informacijos vartotojq priimamus; sprendimus.

FINANSINIS TURTAS

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l7-ajam<t VSAFAS ,,Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai".

Privatizavimo fondo apskaitoje finansinis turtas yra skirstomas i ilga.laiki ir trumpalaiki.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

f . investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
2. po vienq metq gautinos sumos.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. per vienus metus gautinos sumos;
2. trumpalaikiai terminuotieji indeliai;
3. pinigai ir pinigq ekvivalentai

Investicijos i nuosalybds vertybinius popierius

Investicijos i nuosavybes verlybinius popierius ivertinimo tikslais yra priskiriamos prie
parduoti laikomo finansinio turlo.

Pirminio pripaZinimo metu finansinis turtas, skirtas parduoti (in',zesticijos i nuosavybes
vertybinius popierius), ivertinamas ir apskaitoje registruojamas balansine verte, nurodyta perdavimo
ir priemimo akte. Kiekvien4 karl4 rengiant finansines ataskaitas parduoti laikomas finansinis turtas

ivertinamas tikr4ja verte. Jei parduoti laikomo finansinio turto tikrosios vertds nustatyti neimanoma,
Sis turtas apskaitomas isigijimo savikaina, atemus to turto nuvertejim4.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Visas Savivaldybei nuosavybes teise priklausantis materialusis turtas, kuris yra



nebenaudojamas veikloje ir yra uZregistruotas Privatizavimo fondo apskaitcrje, Privatizavimo fondo
finansines blkles ataskaitose rodomas kaip turtas, skirtas parduoti. Sis turtlas Privatizavimo fondo
apskaitoj e registruoj amas pagal 8-oj o VSAFAS,,Atsargos" reikalavimus.

Turtas, skirtas parduoti, registruojamas perduoto privatizuoti turto llikutine verte (i5saugant
informacij4 apie turto isigijimo savikain4, sukaupt4 nusidevejim4 ir rLuvertejimfl perdavimo
P riv atizav imo fondui data.

Turtas, skirtas parduoti nukainojamas iki grynosios realizavimo vertes tam, kad jo balansine
verte nevir5ytq btsimos ekonomines naudos, kuri4 tikimasi gauti Siturt4 pardavus.

Sudarant Privatizavimo fondo finansines ataskaitas, turtas, skirta.s parduoti, ivertinamas
isigijimo savikaina arba grynqa realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Kai turtas parduodamas, jo isigijimo savikaina ir, jei yrd, nuvertejimas nura5omas.
Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq ataskaitos straipsnyje.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra iverlinamos isigijimo savikaina.

Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, po vienq metq gautinos sumos ivertinamos
amortizuota savikaina, per vienus metus gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo

nuostolius.

Jeigu sutartyje palukanq norna nera numatyta arba ji yft reik5mingai (2 (dviem)

procentiniais punktais) maZesne nei rinkos paltkanq norrna, galiojusi gautinos sumos pirminio

pripaZinimo momentu, gautinq sumq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikius rinkos

palfkanq nonnq, buvusi4 gautinq sumq pirminio pripaZinimo momentu.

PAJAMOS IR SANAUDOS
Pajamos

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 10-ajame VSAFAS ,,Kitos
paj amos" ir 20 -aj ame VSAFAS,,Finansavimo sumo s'6.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripaZjistamos, registruojamos

apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos,

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Pajamq dydis ivertinamas tikr4ja verte. Jeigu numatytas atsiskaitymo laikotarpis yra

trumpesnis arba lygus 72 men., tikroji verte atitinka gaut4 arba gautin4 pinigq arba jq ekvivalentq
sum4. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis, ir palflkanos nera

i5skirtos i5 bendros gautinos sumos, pajamq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaityrno sum4,

taikant rinkos palfikanq norm4, buvusi4 pajamq pripaZinimo momentu.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZfstamos, kai tiketina, kad Privatizavimo

fondas gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir

kai Privatizavimo fondas gali patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijuLsias s4naudas.

Finansavimo pajamos pripaZistamos tuomet, kai perleidLiamas turtas, kuris buvo isigl'tas i5

finansavimo sumq.

Privatizavimo fondo apskaitoje pripalistantos tik pagrindines ir finansines ir investicinds



veiklos pajamos.

S4naudos

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 11-ajame VSAFAS ,,S4naudos".
S4naudq, susijusiq su finansiniu turtu, finansiniais isipareigojimais ir finansavimo sumomis
apskaitos principai nustatyti l7-qarrre VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai",
18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir

poataskaitiniai ivykial" ir 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos".

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

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

i5leidimo 1aik4. Tais atvejais, kai per ataskaitinf laikotarpi padarytq i5laidQ neimanoma tiesiogiai

susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos arteinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Finansavimo s4naudos Privatizavimo fondo apskaitoje pripaZistamos tuomet, kai i5

Pivatizavimo fondo pajamq suteikiamos finansavimo sumos kitiems VSS.

S4naudq dydis ivertinamas tikrqja verte. Jeigu numatytas atsiskaitymo laikotarpis yra

trumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka sumoketE arba nLoketin4 pinigq arba jq

ekvivalentq sum4. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir

pal[kanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos, sqnaudq dydis ivertinamas diskontuojant

atsiskaitymo sumq, taikant rinkos pahkanq noffn4, galiojusi4 isipareigojimo pirminio pripaZinimo

momentu.

Privatizavimo fondo apskaitoje pripalistamos tik pagrindines ir fiLnansines ir investicines

veiklos s4naudos.

ISIPAREIGOJIMAI

[sipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinese ataskaitose pateikiami jq verte

atsiradimo dien4. Pinigai, gauti kaip privatizavimo aukciono pradinis ina5ar; arba dalinis mokejimas
pagal sutarti, apskaitoje rodomi kaip isipareigojimai pirkejams. [vykus privalizavimo aukcionui,

nelaimejusiems aukciono dalyviams pradiniai inaSai gr1Linami. Kai su aukciono laimetoju

pasira5oma sutartis ir aukciono laimetojas sumoka vis4 sum4 uZ aukcione isigl't4 turt4, iplaukos
pripaZistamos paj amomis.

IV. AISKINAMOJO NASTO PASTABOT;

Finansinds btrkl0s ataskaita 2012-12'31

1. Investicijos i nuosavybes vertybinius popierius
parduoti laikomo finansinio turlo. Tai yra savivaldybei
t . r } t  . l6r  Lt ,  i5 jq:

1. UAB ,,Baltic car service Klaipeda"
2. UAB ,,Klaipedos bendrabutis"
3. UAB ,,Poilsio parkas"

ivertinimo tikslais yra priskiriamos prie
nuosavybes teise priklausandio akcijos

- t45.260Lt;
- 38.590 Lt;
- 917.911 Lt.



2. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti- privatiz:uojamq objektq s4ra5e
esantis nenaudojamas Klaipedos miesto savivaldybes ilgalaikis turtas - 490.446 Lt, i5 jq:

1. Negyvenamas pastatas Palangos g. 12
2. Negyvenamas pastatas Sukileliq g. 16
3. Negyvenamas pastatas Sukileliq g. 16
4. Negyvenamas pastatas Kauno g. 37
5. Negyvenamas pastatas Kauno g. 37
6. Negyvenamas pastatas Senosios Smilteles g. 6 A
7. Negyvenamas pastatas Minijos g.147
8. Negyvenamas pastatas Senosios Smilteles g.6 A
g. Negyvenamas pastatas Sauhq g.37 A
10. Negyvenamas pastatas K. Donelaidio g. 12 A
1 1. Negyvenamas pastatas Liepojos g. 10 A
12. Negyvenamas pastatas Liepojos g. 10 A
13. Negyvenamas pastatas Debreceno g.7 patalpos pastate
14. Negyvenamas pastatas Taikos pr. 111
15. Negyvenamas pastatas Galinio pylimo g.204
16. Negyvenamas pastatas Rimkq g.9 patalpos pastate
17. Negyvenamas pastatas Rimkq g. 9 patalpos pastate
18. Negyvenamas pastatas Rimkq g. 9 patalpos pastate
19. Negyvenamas pastatas Viltie g. 2
20. Negyvenamas pastatas Rimkq g. 31
21. Negyvenamas pastatas Rimkq g. 31
22. Negyvenamas pastatas Rimkq g. 31
23. Negyvenamas pastatas Rimkq g. 31
24. Negyvenamas pastatas Sukileliq g.16 (patalpos 1A2p)
25. Negyvenamas pastatas Sukileliq g. 16 (I a. patalpos lAZp)
26. GaraLas Silutes pl. 65
21. Administracinis pastatas Taikos pr. 33 - 83.958 Lt;
28. Negyvenamas pastatas Liepojos g. 10 A (patalpos pastate 1 B2p) - 2.247 Lt;
29. Negyvenamas pastatas Liepojos g. i0 A (patalpos pastate l. B2p) - 4.899 Lt;
30. Negyvenamas pastatas Liepojos g. 10 A (patalpos pastate 1. B2p - I1.846 Lt.

4. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 859.073 Lt.
5. Finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto I.592.207 LL

6. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai 19.000 Lt. Si4 sum4 sudaro aukciono dalyviq
pradiniai ina5ai.

7. Einamrjq metq pervirSis ir deficitas 82.536 Lt (pervir5is), kuris susidare iS
finansavimo pajamq, pagrindines veiklos pajamq bei finansines ir investicines veiklos pajamq
atemus pagrindines veiklos s4naudas (57 9 .689+ I .839 -498.99 I: 82.537 Lt)

8. Ankstesniqjq metq pervirSis ir deficitas 31.983 Lt.
9. Piniginiq le5q l ikutis 20lI-12-31 696.231 Lt.

Veiklos rezultatq ataskaita 2012-12-31

1. Finansavimo pajamos 62.762 Lt. Sias pajamas sudaro panaudc,tq finansavimo sumq i5

savivaldybes biudZeto ilgalaikiam turtui isigyti pajamos, t.y. ilgalaikio rnaterialiojo turto, skirto

parduoti savikaina. Pajamos uZregistruotos kai gautos leSos pagal privatizasrimo objekto pirkimo ir

pardavimo sutartis ir kai nuosavybe perduota aukciono laimetojui.

-  5 .761Lt ;
- 2.797 Lt;
-  3 . 7 6 1 L t ;
- 28.684 Lt;
- 10.577 Lt;
-  1 .620Lt ;
- 5.805 Lt;
- 2.961Lt;
-  2 . I26Lt ;
-  8.031 Lt ;
- 6.059 Lt;
- 2.418 Lt;
- 128 Lt;
- 54.055 Lt;

- 197.650 Lt;
- 608 Lt;
-  1.55i  Lt ;
-  6 I 2 L t ;
- 26.448 Lt;
- 4.894Lt;
- 1.569 Lt;
- 3.137 Lt;
- 4.017 Lt;
-  5.381 Lt ;
- 3.773 Lt;
- 3.013 Lt;



Pagrindines veiklos pajamos 516.927 Lt. Sias pajamas sudaro ilgalaikio materialiojo turto
pardavimo pajamos pagal pfivatizavimo objekto pirkimo ir pardavimo sutartis bei pajamos uZ
suteiktas paslaugas (aukciono dalyvio registracij os mokestis).

2. Pagrindines veiklos s4naudos 498.991Lt, i5 jq:
2.L Finansavimo s4naudos 374.930 Lt;
2.2. Nuvertejimo ir nura5ytq sumq s4naudos 61.300 Lt;
2.3. Kitos sanaudos 62.762LL
2.4. Finansines ir investicines veiklos rezultatq 1.832 Lt:. sudaro apskaidiuotos

pahkanos uZ piniginiq le5q likuti banko s4skaitoje.
Grynasis einamqjq metq pervir5is - 82.536.

Savivaldybes administracij os direktore Judita Simonavidilte

Vyriausiasis buhalterrs Aldona Soudiene
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