REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS
Finansǐ ministerijos Biudžeto departamento ǋkio sektoriǐ skyrius, k. 288601650, Lukiškiǐ g. 2,
Vilnius
2010 METǏ ATASKAITǏ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI DALIS
Rezervinis (stabilizavimo) fondo menamas kodas – MVAL5.
Rezervinis (stabilizavimo) fondas (toliau – fondas) Ƴsteigtas 2001 m. gruodžio 29 d. ir Ƴ jƳ pervesta
iš Privatizavimo fondo 1086 mln. litǐ. Fondas Ƴsteigtas siekiant užtikrinti valstybơs finansǐ sistemos
stabilumą. Fondas veikia kaip makroekonominis stabilizavimo veiksnys ir netiesioginis pinigǐ
rezervas, kuris prireikus palaikytǐ ǌkio finansavimą galimǐ ekstremaliǐjǐ situacijǐ ir ekonominơs
grơsmơs atveju.
Fondo lơšǐ sąmatą tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Toliau jo lơšos naudojamos Vyriausybơs
sprendimais šio fondo valdybos teikimu.
Pagal Valstybơs ir savivaldybiǐ turto privatizavimo Ƴstatymą ir fondo nuostatus (Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. gegužơs 30 d. nutarimas Nr. IX-912) fondo lơšos yra:
1) Privatizavimo fondo lơšǐ dalis, iš kurios pagal patvirtintą Privatizavimo fondo lơšǐ sąmatą
atskaitytos lơšos gyventojǐ santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti;
2) pajamos, gautos investavus fondo lơšas;
3) pajamos, gautos už fondo lơšǐ likutƳ banko sąskaitose;
4) netesybos;
5) kitos teisơtai Ƴgytos lơšos.
Fondo lơšos gali bǌti naudojamos:
1) pensijǐ sistemos reformai finansuoti;
2) Lietuvos valstybơs rezervo lơšoms, reikalingoms ǌkio funkcionavimui palaikyti ekstremaliǐjǐ
situacijǐ ir ekonominơs grơsmơs sąlygomis, sukaupti ir atkurti;
3) fondo valdymo išlaidoms;
4) valstybơs turtiniams Ƴsipareigojimams, susijusiems su valstybơs skola, vykdyti (grąžintinai).
Fondas neturi kontroliuojamǐ arba asocijuotǐjǐ subjektǐ.
Fondas laikomas atskiru apskaitos vienetu ir fondo apskaitoje registruojamas tik fondo valdomas
arba jo disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir Ƴsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
2. APSKAITOS POLITIKA
Fondo apskaita tvarkoma ir finansinơs ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterinơs apskaitos Ƴstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybơs Ƴstatymu,
finasǐ ministro Ƴsakymais patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinơs atskaitomybơs
standartais (toliau – VSAFAS), kitais teisơs aktais ir buhalterinơs apskaitos tvarkymo, finansiniǐ ir
biudžeto vykdymo ataskaitǐ rengimo rekomendacijomis, finansǐ ministerijos Valstybơs iždo
departamento pateiktais duomenimis.
Ministerija, tvarkydama fondo lơšǐ apskaitą, taiko tokią apskaitos politiką, kuria užtikrinama, kad
fondo finansiniǐ ataskaitǐ duomenys atitiktǐ kiekvieno VSAFAS reikalavimus. Jeigu nơra konkretaus
VSAFAS reikalavimo, ministerija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame
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VSAFAS „Informacijos pateikimas finansiniǐ ataskaitǐ rinkinyje“, patvirtintame Lietuvos
Respublikos finansǐ ministro 2008 m. vasario 8 d. Ƴsakymu Nr. 1K-388 (Žin., 2009, Nr. 157-7103).
Fondas laikomas atskiru apskaitos vienetu: jo apskaita tvarkoma atskirai nuo ministerijos
apskaitos, sudaromi atskiri fondo finansiniǐ ataskaitǐ ir biudžeto vykdymo ataskaitǐ rinkiniai. Fondo
apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos teisơs aktuose nurodytas turtas ir su juo susijĊ
Ƴsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
1. Finansiniǐ ataskaitǐ valiuta
Visos ǌkinơs operacijos ir Ƴvykiai apskaitoje registruojami litais.
2. Finansinis turtas ir Ƴsipareigojimai
Fondo finansinƳ turtą sudaro fondo lơšos, suteiktos paskolos ir gautinos sumos. Laikinai laisvos
fondo lơšos gali bǌti investuojamos tik Ƴ Lietuvos Respublikos Vyriausybơs vertybinius popierius,
užsienio valstybiǐ vyriausybiǐ išleistus arba garantuotus skolos vertybinius popierius, Lietuvos
banko arba užsienio centriniǐ bankǐ bei tarptautiniǐ finansiniǐ organizacijǐ išleistus skolos
vertybinius popierius pagal finansǐ ministro nustatytą tvarką.
Suteiktomis paskolomis laikomos fondo lơšos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams
valstybơs turtiniams Ƴsipareigojimams, susijusiems su valstybơs skola, vykdyti (grąžintinai). Šiǐ
paskolǐ amortizuota savikaina atitinka jǐ Ƴsigijimo savikainą ir papildomi vertinimai neatliekami.
Paskola yra mažinama vadovaujantis banko išrašu, kai fondui iš valstybơs iždo ar kito ištekliǐ fondo
grąžinama skola.
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos pagal dokumentą, kuriuo patvirtinama fondo teisơ Ƴ
gautiną sumą.
Fondo finansinius Ƴsipareigojimus sudaro:
1. ekstremaliǐjǐ situacijǐ ir ekonominơs grơsmơs likvidavimo atidơjiniai;
2. mokơtinos finansavimo sumos;
3. mokơtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai Ƴsipareigojimai apskaitoje registruojami Ƴsigijimo
savikaina ir registruojamas finansiniǐ Ƴsipareigojimǐ sumažơjimas, kai finansinis Ƴsipareigojimas yra
apmokamas arba kai finansinƳ Ƴsipareigojimą anuliuoja kreditorius.
3. Finansavimo sumos
Gautinos finansavimo sumos fondo apskaitoje registruojamos tuomet, kai remiantis
dokumentais galima tiksliai Ƴvertinti gautiną finansavimo sumą ir yra tiksliai žinoma, kad ši suma
bus gauta.
Gautos finansavimo sumos pripažƳstamos ir registruojamos apskaitoje tuomet, kai faktiškai
gaunamos fondo banko sąskaitoje.
Gautǐ finansavimo sumǐ sąskaita yra skirstoma Ƴ gautǐ, panaudotǐ, perduotǐ ir grąžintǐ
finansavimo sumǐ sąskaitas.
Jeigu fondo gautos finansavimo sumos perduodamos kitiems viešojo sektoriaus subjektams,
tuomet apskaitoje registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos
nelaikomos panaudotomis ir nepripažƳstamos finansavimo pajamomis. Gautos finansavimo sumos
mažinamos perduotomis finansavimo sumomis.
Fondo apskaitoje finansavimo pajamos registruojamos, kai fondo gautinos arba gautos
finansavimo sumos panaudojamos fondo sąnaudoms kompensuoti arba perduodamos kaip
finansavimas ne viešojo sektoriaus subjektams.
Jeigu suteiktos finansavimo sumos yra grąžinamos fondui, tuomet atitinkama suma yra
mažinamos ataskaitinio laikotarpio finansavimo sąnaudos arba perduotos finansavimo sumos,
neatsižvelgiant Ƴ tai, kurƳ laikotarpƳ Ƴvyko finansavimo sumos grąžinimas.
4. Atidơjiniai
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Fonde gali bǌti ekstremaliǐjǐ situacijǐ ir ekonominơs grơsmơs likvidavimo atidơjiniai, kurie
pripažƳstami ir registruojami fondo apskaitoje, kai priimamas Lietuvos Respublikos Seimo ar
Lietuvos Respublikos Vyriausybơs nutarimas ar atitinkamas sprendimas pripažinti situaciją
ekstremaliąja ir kompensuoti jos likvidavimo padarinius.
5. Segmentai
Segmentai – fondo veiklos dalys pagal atliekamas valstybơs funkcijas, apimanþios vienarǌšes
fondo teikiamas paslaugas pagal valstybơs funkcijǐ klasifikaciją.
Fondas skiria bendrǐjǐ valstybơs paslaugǐ segmentą.
6. Pajamos
Pajamǐ apskaitai taikomas kaupimo principas.
Fondo pajamas sudaro:
1. pagrindinơs veiklos pajamos, kurias sudaro finansavimo pajamos;
2. finansinơs ir investicinơs veiklos pajamos.
Finansavimo pajamos yra pripažƳstamos, kai iš gautǐ finansavimo sumǐ finansuojami ne viešojo
sektoriaus subjektai arba finansavimo sumomis kompensuojamos fondo turơtos sąnaudos.
Palǌkanǐ pajamos pripažƳstamos ir registruojamos:
1. uždirbtos investavus fondo lơšas – pagal sutartyje nustatytas sąlygas, bet ne reþiau kaip
kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas. Palǌkanǐ pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
turi bǌti sukaupiamos, jeigu palǌkanǐ mokơtojui prievolơ sumokơti dalƳ einamojo ataskaitinio
laikotarpio palǌkanǐ arba jas visas atsiras kitą ataskaitinƳ laikotarpƳ;
2. iš fondo banko sąskaitǐ – banko išrašo dienos data, bet ne reþiau kaip kiekvieną kartą
sudarant finansines ataskaitas. Palǌkanǐ pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi bǌti
sukaupiamos, jeigu palǌkanǐ mokơtojui prievolơ sumokơti dalƳ ataskaitinio laikotarpio palǌkanǐ arba
jas visas atsiras ateinanþiais ataskaitiniais laikotarpiais;
3. apskaiþiavus ilgalaikio finansinio turto amortizuotą savikainą – pagal buhalterinĊ pažymą ne
reþiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Netesybǐ pajamos pripažƳstamos ir registruojamos pagal baudǐ ar kitǐ netesybǐ apskaiþiavimo
aktą.
7. Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažƳstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant Ƴ pinigǐ
išleidimo laiką.
Fondo sąnaudas sudaro:
1. pagrindinơs veiklos sąnaudos:
1.1. finansavimo sąnaudos, kurios pripažƳstamos, kai iš fondo pajamǐ, išskyrus finansavimo
pajamas, finansuojami viešojo sektoriaus subjektai arba kai iš fondo gautǐ finansavimo sumǐ
finansuojami ne viešojo sektoriaus subjektai;
1.2. kitǐ paslaugǐ sąnaudos (pvz., banko paslaugǐ, sumokơtas valiutos keitimo kursǐ skirtumas);
1.3. kitos pagrindinơs veiklos sąnaudos.
2. finansinơs ir investicinơs veiklos sąnaudos.
8. Sandoriai užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojantƳ Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Valiutiniǐ straipsniǐ likuþiai
perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos
Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykƳ.
Pelnas ir nuostoliai iš sandoriǐ užsienio valiuta ir iš turto (pinigǐ ir išankstiniǐ apmokơjimǐ) ar
Ƴsipareigojimǐ likuþiǐ užsienio valiuta perkainojimo dieną yra registruojami finansinơs ir
investicinơs veiklos pajamǐ ar sąnaudǐ sąskaitose.
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Veiklos rezultatǐ ataskaitoje rodomas bendras valiutǐ kursǐ pasikeitimo rezultatas, t. y.
teigiamos ir neigiamos valiutǐ kursǐ pasikeitimo Ƴtakos skirtumas.
9. Tarpusavio užskaitos
Sudarant finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ, finansinio turto ir Ƴsipareigojimǐ, taip pat pajamǐ ir
sąnaudǐ tarpusavio užskaita negalima, išskyrus konkreþiais VSAFAS numatytais atvejais, kai
tarpusavio užskaita gali bǌti atliekama. Fondo apskaitoje atliekamos šios tarpusavio užskaitos –
finansinio turto ir Ƴsipareigojimǐ sąskaitǐ (banko sąskaitǐ, gautinǐ sumǐ, mokơtinǐ sumǐ, kt.) likuþiǐ
užsienio valiutomis perskaiþiavimo bendras rezultatas.
3. PASTABOS
Rezervinio (stabilizavimo) fondo likutis 2009 m. gruodžio 31 d. – 1 540 421 017,55 Lt, iš jǐ:
4 829 651,15 Lt – lơšǐ likutis einamojoje sąskaitoje,
1 019 957 120,00 Lt – terminuotǐjǐ indơliǐ likutis Lietuvos banke,
515 634 246,40 Lt – lơšos, suteiktos grąžintinai valstybơs turtiniams Ƴsipareigojimams, susijusiems
su valstybơs skola, vykdyti.
Finansinơs bǌklơs ataskaitos pastabos
1 pastaba. Pasibaigus 2010 metams sukauptǐ gautinǐ sumǐ – 462 005 Lt, tai sukauptos gautinos
terminuotǐjǐ indơliǐ ir fondo banko sąskaitǐ palǌkanos.
2 pastaba. Pasibaigus 2010 metams pinigai ir pinigǐ ekvivalentai – 1 226 720 290 Lt.
Per 2010 m. I ketvirtƳ Ƴ Rezervinio (stabilizavimo) fondo sąskaitą buvo grąžinta 515 634 246 Lt –
lơšos, suteiktos grąžintinai valstybơs turtiniams Ƴsipareigojimams, susijusiems su valstybơs skola,
vykdyti.
3 pastaba. Finansavimo sumos pasibaigus 2010 metams – 1 061 819 585 Lt (finansavimo sumos
detalizuotos pagal pridedamą 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą).
Veiklos rezultatǐ ataskaitos pastabos
4 pastaba. Pagrindinơs veiklos kitos sąnaudos per 2010 metus – 600 Lt, tai valiutos keitimo
sąnaudos.
5 pastaba. Finansinơs ir investicinơs veiklos rezultatas per 2010 metus – 4 334 368 Lt.
6 pastaba. Per 2010 metus grynasis perviršis ar deficitas – 4 333 768 Lt.
Pinigǐ srautǐ ataskaitos pastabos
7 pastaba. Per 2010 metus iš Privatizavimo fondo gauta 32 400 000 Lt.
8 pastaba. Per 2010 metus gauta palǌkanǐ už terminuotuosius indơlius ir einamǐjǐ sąskaitǐ
likutƳ – 3 899 873 Lt.
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9 pastaba. Per 2010 metus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie socialinơs
apsaugos ir darbo ministerijos pervesta 350 000 000 Lt pensijǐ sistemos reformai finansuoti.
10 pastaba. Per 2010 metus kitos išmokos – 600 Lt, tai lơšos, sumokơtos už valiutos keitimo
paslaugas.
11 pastaba. 2010 m. I ketvirtƳ Ƴ fondą grąžinta 515 634 246,40 Lt – lơšos, suteiktos grąžintinai
valstybơs turtiniams Ƴsipareigojimams, susijusiems su valstybơs skola, vykdyti.

2
Per vienus metus gautinǐ sumǐ Ƴsigijimo
savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesþiai ir socialinơs Ƴmokos
Gautini mokesþiai
Gautinos socialinơs Ƴmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes

1

Gautinos sumos už parduotą ilgalaikƳ turtą

Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir
kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos

Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

1.3.4.

1.3.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.6.

Per vienus metus gautinǐ sumǐ nuvertơjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per vienus metus gautinǐ sumǐ balansinơ
vertơ (1-2)

2.

3.

1.5.

1.4.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

1.3.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.

Straipsnio pavadinimas

Eil. Nr.

3

462 005

462 005

462 005

0

0

462 005

iš viso

4

5

tarp jǐ iš
kontroliuojamǐ ir
tarp jǐ iš viešojo
sektoriaus subjektǐ asocijuotǐjǐ ne viešojo
sektoriaus subjektǐ

Paskutinơ ataskaitinio laikotarpio diena

6

iš viso

7

tarp jǐ iš viešojo
sektoriaus subjektǐ

8

tarp jǐ iš kontroliuojamǐ
ir asocijuotǐjǐ ne
viešojo sektoriaus
subjektǐ

(litais)
Paskutinơ praơjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Rezervinio (stabilizavimo) fondas, Lukiškiǐ g. 2, Vilnius
2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiǐ metǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys
1 pastaba
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

1226 720 290

Iš jǐ ištekliǐ fondǐ lơšos

5.

1226 607 200
1226 720 290

Pinigǐ Ƴšaldytose sąskaitose nuvertơjimas

3.5.

Indơliai, kuriǐ terminas neviršija trijǐ mơnesiǐ
Kiti pinigǐ ekvivalentai
Iš viso pinigǐ ir pinigǐ ekvivalentǐ (1+2+3)

Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai Ƴšaldytose sąskaitose

3.2.
3.3.
3.4.

113 090

1226 720 290

0

0

3.6.
3.7.
4.

Pinigai bankǐ sąskaitose

3.1.

Pinigai ir pinigǐ ekvivalentai iš kitǐ šaltiniǐ
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Pinigǐ Ƴšaldytose sąskaitose nuvertơjimas

2.5.

3.

Pinigai bankǐ sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai Ƴšaldytose sąskaitose

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Pinigai iš savivaldybơs biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)

Pinigǐ Ƴšaldytose sąskaitose nuvertơjimas

1.5.

2.

Pinigai bankǐ sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai Ƴšaldytose sąskaitose

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pinigai iš valstybơs biudžeto (Ƴskaitant Europos Sąjungos finansinĊ
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)

2

1

1.

Straipsnio pavadinimas

0

0

0

0

0

Paskutinơ ataskaitinio laikotarpio diena
iš viso
biudžeto asignavimai
3
4

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGǏ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.

2 pastaba

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiǐ metǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys

Rezervinio (stabilizavimo) fondas, Lukiškiǐ g. 2, Vilnius

(litais)
Paskutinơ praơjusio ataskaitinio laikotarpio
iš viso
biudžeto asignavimai
5
6

Finansavimo šaltinis

2

Iš valstybơs biudžeto (išskyrus valstybơs
biudžeto asignavimǐ dalƳ, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybiǐ ir tarptautiniǐ
organizacijǐ)

Iš savivaldybơs biudžeto (išskyrus
savivaldybơs biudžeto asignavimǐ dalƳ, gautą
iš Europos Sąjungos, užsienio valstybiǐ ir
tarptautiniǐ organizacijǐ)

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybiǐ ir
tarptautiniǐ organizacijǐ (finansavimo sumǐ
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos,
neƳskaitant finansvimo sumǐ iš valstybơs ar
savivaldybơs biudžetǐ ES projektams
finansuoti)

Iš kitǐ šaltiniǐ

Iš viso

Eil.
Nr.

1

1.

2.

3.

4.

5.

3 pastaba

0

3

1 379 419 585

1 379 419 585

4

Finansavimo
Finansavimo
sumos
sumos (gautos)
(gautinos)

1 379 419 585

1 379 419 585

5=3+4

Iš viso

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

FINANSAVIMO SUMǏ LIKUýIAI

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiǐ metǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys

0

6

Finansavimo
sumos
(gautinos)

1 061 819 585

1 061 819 585

7

Finansavimo
sumos (gautos)

(litais)

1 061 819 585

1 061 819 585

8=6+7

Iš viso

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Rezervinio (stabilizavimo) fondas, Lukiškiǐ g. 2, Vilnius

3.

2.2.

2.1.

2.

1.2.

1.1.

1.

2

1

Iš valstybơs biudžeto
(išskyrus valstybơs
biudžeto asignavimǐ dalƳ,
gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio
valstybiǐ ir tarptautiniǐ
organizacijǐ):
nepiniginiam turtui Ƴsigyti
kitoms išlaidoms
kompensuoti
Iš savivaldybơs biudžeto
(išskyrus savivaldybơs
biudžeto asignavimǐ
dalƳ, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio
valstybiǐ ir tarptautiniǐ
organizacijǐ):
nepiniginiam turtui Ƴsigyti
kitoms išlaidoms
kompensuoti
Iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybiǐ ir
tarptautiniǐ organizacijǐ
(finansavimo sumǐ dalis,
kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neƳskaitant
finansavimo sumǐ iš
valstybơs ar savivaldybơs

Finansavimo sumos

Eil.
Nr.

3

Finansavimo
sumǐ likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

4

5

6

7

8

Finansavi
Finansavimo
mo sumǐ
Perduota kitiems
sumos (gautos), Finansavimo
Neatlygintinai
sumažơjim
viešojo sektoriaus
išskyrus
sumǐ
gautas turtas
as dơl
neatlygintinai pergrupavimas
subjektams
turto
gautą turtą
pardavimo

Per ataskaitinƳ laikotarpƳ

9

Finansavi
mo sumǐ
sumažơji
mas dơl jǐ
panaudoji
mo savo
veiklai
10

Finansavim
o sumǐ
sumažơjima
s dơl jǐ
perdavimo
ne viešojo
sektoriaus
subjektams
11

Finansavim
o sumos
(grąžintos)

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiǐ metǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys
3 pastaba
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINƲ, TIKSLINĉ PASKIRTƲ IR JǏ POKYýIAI PER 2010 METUS

Rezervinio (stabilizavimo) fondas, Lukiškiǐ g. 2, Vilnius

12

Finansa
vimo
sumǐ
(gautin
ǐ)
pasikeit
imas

13

Finansavim
o sumǐ
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

(litais)

5.

4.2.

4.
4.1.

3.2.

3.1.

nepiniginiam turtui Ƴsigyti
kitoms išlaidoms
kompensuoti
Iš viso:

nepiniginiam turtui Ƴsigyti
kitoms išlaidoms
kompensuoti
Iš kitǐ šaltiniǐ:

biudžetǐ ES projektams
finansuoti):

1 379 419 585

1 379 419 585

1 379 419 585

32 400 000,00

32 400 000,00

32 400 000,00

-350 000 000,00

-350 000 000,00

-350 000 000,00

1 061 819 585

1 061 819 585

1 061 819 585

Rezervinio (stabilizavimo) fondas, Lukiškiǐ g. 2, Vilnius
2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiǐ metǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys
5 pastaba
FINANSINƠS IR INVESTICINƠS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
(litais)
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

2
1
1. Finansinơs ir investicinơs veiklos pajamos
1.1.
Pelnas dơl valiutos kurso pasikeitimo
1.2.
Baudǐ ir delspinigiǐ pajamos
1.3.
Palǌkanǐ pajamos
1.4.
Dividendai
1.5.
Kitos finansinơs ir investicinơs veiklos pajamos
1.6.
Pervestinos finansinơs ir investicinơs veiklos pajamos
2. Finansinơs ir investicinơs veiklos sąnaudos
2.1.
Nuostolis dơl valiutos kurso pasikeitimo
2.2.
Baudǐ ir delspinigiǐ sąnaudos
2.3.
Palǌkanǐ sąnaudos
2.4.
Kitos finansinơs ir investicinơs veiklos sąnaudos
3. Finansinơs ir investicinơs veiklos rezultatas (1-2)

PraơjĊs
Ataskaitinis
ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
3
4
4 334 368
0
0
4 334 368
0
0
0
0
0
0
0
0
4 334 368

Vekseliai

Kiti ne nuosavybơs vertybiniai
popieriai

Ilgalaikiai terminuotieji indơliai

1.3.

1.4.

1.5.

3.

2.5.

2.4.

2.1.
2.2.
2.3.

Iš viso

Trumpalaikiai terminuotieji indơliai

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos
Suteiktos paskolos
Obligacijos
Vekseliai
Kiti ne nuosavybơs vertybiniai
popieriai

Obligacijos

1.2.

2
Ilgalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos

Finansinio turto pavadinimas

Suteiktos paskolos

2.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo

515 634 246

515 634 246

3

Balansinơ
vertơ
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
4

Ƴsigyta
(Ƴsigijimo
savikaina)

5

6

parduota
perkelta Ƴ
(balansine
(iš) kitą
verte
finansinio
pardavimo
turto grupĊ
momentu)
7

amortizacijos
suma

8

valiutos
kurso
pokyþio
Ƴtaka

Per ataskaitinƳ laikotarpƳ

-515634246

-515634246

9

piniginơs
Ƴplaukos

10

nurašyta

(litais)

11

12

0

0

Balansinơ
vertơ
ataskaitinio
nuvertơjimas
laikotarpio
pabaigoje

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTǏ PASKOLǏ POKYýIAI PER 2010 METUS

1.1.

1.

1

Eil.
Nr.

11 pastaba

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiǐ metǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinys

Rezervinio (stabilizavimo) fondas, Lukiškiǐ g. 2, Vilnius

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

Eil.
nr.

2
PAGRINDINƠS VEIKLOS SĄNAUDOS
Darbo užmokesþio ir socialinio draudimo
Nusidơvơjimo ir amortizacijos
Komunaliniǐ paslaugǐ ir ryšiǐ
Komandiruoþiǐ
Transporto
Kvalifikacijos kơlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertơjimo ir nurašytǐ sumǐ
Sunaudotǐ ir parduotǐ atsargǐ savikaina
Socialiniǐ išmokǐ
Nuomos
Finansavimo
Kitǐ paslaugǐ
Kitos
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR
PAGRINDINƠS VEIKLOS PINIGǏ SRAUTAI
Išmokos:
Darbo užmokesþio ir socialinio draudimo
Komunaliniǐ paslaugǐ ir ryšiǐ
Komandiruoþiǐ
Transporto
Kvalifikacijos kơlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargǐ Ƴsigijimo
Socialiniǐ išmokǐ
Nuomos
Kitǐ paslaugǐ Ƴsigijimo
Sumokơtos palǌkanos
Kitos išmokos

Finansiniǐ atsaskaitǐ straipsniai

-600

Viešoji
Bendros
Bǌstas ir
Poilsis,
Aplinkos
tvarka ir
Sveikatos
Socialinơ
valstybơs Gynyba
Ekonomika
komunalinis
kultǌra ir Švietimas
apsauga
visuomenơs
apsauga
apsauga
paslaugos
ǌkis
religija
apsauga
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-600
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Segmentai

2010 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Rezervinio (stabilizavimo) fondas, Lukiškiǐ g. 2, Vilnius
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13

-600

-600

Iš viso

(litais)

