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I.
1.

BENDROJI DALIS

Informacija apie istaig4

1.1. Siauliq apskrities priesgaisrine gelbejimo valdyba (toliau - apskrities PGV) yra
Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentui prie Vidaus reikalq ministerijos (toliaudepartamentas) pavaldi

ir

atskaitinga teritorine nuolatines parengties [staiga, kurios paskirtis uZtikrinti civilines saugos sistemos ir prieSgaisrines saugos uZtikrinimo sistemos tikslq ir
uZdaviniq [gyvendinim4 apskrityj e.
1.2. Apskrities PGV savo veikloje vadovaujasi T.ietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos priesgaisrines saugos [statymu 12in.,2002, Nr. 123-5518), Lietuvos
Respublikos civilines saugos istatymu 12in.,1998, Nr. ll5-3230;2009, Nr. 159-7207), Vidaus

tarnybos statutu 1Zin., 2003, Nr 42-1927), kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos
Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalq ministro [sakymais, departamento direktoriaus
[sakymais, apskrities PGV nuostatais ir kitais teises aktais.

1.3 Apskrities PGV veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalq ministro
patvirtintu departamento strateginiu veiklos planu ir departamento direktoriaus patvirtintu
veiklos priemoniq planu.
1.4. Apskrities PGV yra vieSasis juridinis asmuo, turintis anspaud4 ir blankq su
Lietuvos valstybes herbu ir savo pavadinimu bei sqskaitas banke. Valdybos adresas
J.Basanavidiaus g. 89, LT -7 6160 Siauliai, Lietuvos Respublika.
1.5. Apskrities PGV yra biudZetine [staiga, [registruota valstybes [mones Registry
centro Siauliq filialo Juridiniq asmenq registre t997 m. birZelio 11 d., registro Nr. 110871,
istaigos kodas 291012270. Apskrities PGV pavaldZiq kontroliuojamq subjektq neturi.
1.6. Apskrities PGV veikla finansuojama i5 Lietuvos Respublikos biudZeto teises
aktq nustatyta tvarka. Valdybai finansuoti gali btiti naudojamos ir kitos teises aktq nustatyta
tvarka gautos leSos.

Apskrities PGV reorganizuojama, pertvarkoma
Respublikos [statymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
1.7.

ir likviduojama

Lietuvos

2. Finansiniai metai

Apskrities PGV finansiniq metq pradiia- sausio 1d., pabaiga
3. Apskrities PGV veikla

- gruodZio 3l d.

Apskrities PGV uZtikrina vieS4j[ saugume.
4. DarbuotojU skaiiius

Apskrities PGV ataskaitinio laikotarpio vidutinis patvirtintq etatq skaidius buvo
428,5 vidutini5kai dirbo 372 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA
Apskrities PGV buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos [statymu, Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes
istatymu ir VieSojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS),
Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro 201I m. spalio 13 d. [sakymu Nr. 1V-759 ,,Del
buhalterines apskaitos vadovo patvirtinimoi'patvirtintu buhalterines apskaitos vadovu.
Apskrities PGV apskaitos politikos nuostatos neprieStarauja VSAFAS nuostatoms, o
parengtos fi nansines ataskaitos atitinka VSAFAS.

Tvarkydami apskait4 ir sudarydami finansiniq ataskaitq rinkini vadovaujames
bendraisiais apskaitos principais, metodais ir taisyklemis. Apskrities PGV apskaitoje yra
registruojamas tik jos patikejimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybes turtas,
finansavimo sumos ir [sipareigojimai, pajamos ir sqnaudos. Turtas valdomas ir naudojamas
kitais pagrindais (pvz. panaudos, nuomos) registruoj amas nebalansindse s4skaitose.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

-

le5q Saltini;
valstybes funkcij4;
program4;
valstybes biudZeto iSlaidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsn[;
investicinio projekto kod4.

Visos operacijos

ir [kiniai [vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu [raSu didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tEstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio vir5enybes pries formq principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
neSali5ka, visais reikSmingais atvej ais iSsami.

Ataskaitose pateikiama informacija apie apskrities PGV finansavimo Saltinius,
finansavimo b[klg ir jos pokydius, galimybes finansuoti savo veiklq ir vykdyti
[sipareigojimus,
pajamq ir sqpaudq pobUd[ ir jq rezultatus.
Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaiistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktq sqvokq ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas
[sigijimo
savikaina. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq nustatytE
turto naudingo tarnavimo laikqtiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte 0.

-

Neatlygintai gautas nematerialusis turtas i5 kito vieSojo sektoriaus subjekto registruojamas
isigijimo savikaina. Taip pat registruojama to turto sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis
yra).
Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialus turtas pripaZ[stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sqvokq ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kiterijus.

[sigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialus turtas,
isskyrus
kultUros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas likutine verte. Likvidacine verte

-

0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas i5 kito vieSojo sektoriaus subjekto
registruojamas [sigijimo savikaina. Taip pat registruojamas sukauptas nusidevejimas
bei
nuvertejimas (ei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto blklE perdavimo dienq.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing*
metodq pagal ilgalaikio materialaus turto nusidevej imo normatyvus

Ilgalaikio turto naudingas tarnavimo laikas yra nustatytas vadovaujantis 2011 m. kovo
23
d' Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento direktoriaus [sakymu Nr. l-ll5
,,Del
Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq
ministerijos ir jam pavaldZiq
[staigq ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvq patvirtinimo...
Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos [vertinamos
[sigijimo (pasigaminimo) savikaina.
Apskaidiuojant atsargq, sunaudotq apskrities PGV veikloje, savikainq
apskrities pGV taiko
konkrediq kainq ikainoj imo metodq.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal
nuolat apskaitomq
atsargq buda kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena
su atsargq sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius.
Atiduoto naudoti frkinio
inventoriaus verte i5 karto [traukiama sqnaudas. Naudojamo
tikinio inventoriaus apskaita tvarkoma
I
nebalansinese sq,skaitose kiekine ir vertine i5raiSka.
Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaz[stamas tik tada, kai yra
[vykdomos visos sqlygos,
nustatytos l7-ajame VSAFAS ,, Finansinis turtas ir
[sipareigojimai". pirm4 kartq pripaZindama
finansin[ turtq apskrities pGV [vertinai[
[sigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai apskrities PGV igyja teisg gauti pinigus ar kit4
finansini turtq pagal l7-qL VSAFAS ,, Finansinis turtas ir isipareigojimai". Gautinos sumos
pirminio pripaZinimo metu yra [vertinamos [sigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atdmus
nuvertej imo nuostolius.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripaZ[stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatltus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
s4naudos.

Finansiniai [sipareigoj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai [sipareigojimai [vertinami [sigijimo savikaina.
Veliau Sie [sipareigojimai [vertinami: ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai
trumpalaikiai isipareigoj imai - isigij imo savikaina.

-

amortizuota savikaina;

Atidejiniai
Atidejiniai pripaZ[stami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del [vykio praeityje
apskrities PGV turi dabartinp teisinE prievolE ar neat5aukiamqii pasiZadejimq ir tiketina, kad jam

[vykdyti bus reikalingi i5tekliai,

o

[sipareigojimo suma gali

btti

patikimai [vertinta.

Jei

patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami.
Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZ[stamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZ[stamos, kai tiketina, jog apskrities PGV
gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming naud6 kai galima patikimai [vertinti pajamU sume ir kai
galima patikimai [vertinti su pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas.

S4naudos

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo

ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant I pinigq
iSleidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq ne[manoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais laikotarpiais,
Sios i5laidos pripaZ[stamos sQnaudomis tqpat[ laikotarpi, kada buvo patirtos.
Apskrities PGV vienq kartq metuose pagal metq paskutines dienos biiklg apskaidiuoja
sukauptas moketinas sumas uZ kasmetines atostogas ir pripaZ[sta sEraudomis. Nuo apskaidiuotos

sukauptos moketinos uZ kasmetines atostogas sumos skaidiuojama kauptina
[mokq Valstybiniam
socialinio draudimo fondui suma, kuri taip pat yra pripazistama sqnaudomis.

III. PASTABOS

FINANSINnS nUTT,Es ATASKAITA

ILGALAIKIS TURTAS
Pastaba

l. Ilgalaikis

nematerialus turtas

Siauliq apskrities prie5gaisrineje gelbejimo valdyboje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
.
ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visi5kai amortizuotas, tadiau vis dar naudojamas
veikioje
isigijimo savikaina yra 60 642,20 Lt.
Pastaba 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Apskrities PGV ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto
[sigijimo
savikaina yra 35 762 580,60 Lt., jo sukauptas nusidevejima s 21 g77 66g,04
Lt.
-

Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visi5kai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas
veikloje, [sigijimo savikaina -13 155 416,29 Lt.
Nebaigtos statybos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 610 171,70
Lt.

I5 pajamq, qautq i5 nura5yto ilgalaikio turto pardavimo aukciono,
[sigyto ilgalaikio

materialaus turto likutine verte

yra 7 646,27 Lt.

TRUMPALAIKIS TURTAS
Pastaba 3. Atsargos.

Apskrities PGV atsargq balansine verte atskaitinio laikotarpio pabaigoje
yra 51 I 862,54 Lt.

Jas sudaro:

Strateginiq ir neliediamqi,l atsargq lsigij imo savikaina
Kuras, degalai ir tepalai
Gaisrq gesinimo priemones
Automobiliq atsargines dalys
Kitos atsargines dalys
Kitos medliagos ir Zaliavos
I]kines med ziagos ir rastines reikmenys
Ctkinis inventorius
Gaisrq gesinimo priemones (ukinis inventorius)
PadangoS, akumuliato riai
Apranga ir patalyne

* 49 855,18 Lt.
- 48 345,50 Lt.

, 195 924,59 Lt.
- 5 484,49 Lt.
- 4 351,00 Lt.
- 664,74 Lt.
- 5 374,60 Lt.
- 6 290,63 Lt.
- 50 742,91 Lt.
- 297,00 Lt.
- 154 532,00 Lt.

Pastaba 4. I5ankstiniai apmokdjimai.

-

I5ankstinius apmokejimus 239 071,62 Lt sudaro: i5ankstiniai apmokejimai tiekejams
371,12 Lt; sumoketas pagal sutart[ uZstatas
236 000,00 Lt; kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos
684,60
Lt;
i5ankstiniai
apmokejimai
darbuotojams (komandiruotes i5laidq avansas)- 15,90 Lt.
-2

-

-

Pastaba 5. Per vienerius metus gautinos sumos.
Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yru

- sukauptos finansavimo pajamos (biudzeto lesos)
- kitos gautinos sumos
padarytq Zalar- 3 722,00

Lt.

Pastaba 6. Pinigai

-8

I

147 273,01 Lt:.

- I 138 870,51 Lt;

402,50 Lt: gautinos baudos -4 680,50

Lt;

i5ieskotinos sumos uZ

ir pinigq ekvivalentai.

Pinigq ir pinigq ekvivalentq bendra suma laikotarpio pabaigoje yra 64 t66,g2 Lt.
Pinigai bankq sqskaitose iS valstybes biudZeto

-

BiudZeto asignavimai

-24

356,15

Lt:

- 32g,l2Lt.

apskrities PGV vykdomq nepasibaigusiq projekq avansiniu mokejimu iSmoketos
bendrojo finansavimo le5os - 24 0Zt,O3 Lt.

Apskrities PGV vykdomq nepasibaigusiq projektq Europos S4jungos finansine parama
g 056,66Lt.

-

Pinigai bankq sqskaitose iS kitq Saltiniq 30 754,11Lt:

-

pagal LR labdaros ir paramos [statymq galintiems gauti paramq gavejams pervestq

sumq likutis

-

- l226,ll Lt

gautos pavedimines le5os

-23 235,00 Lt.

gautos i5 savivaldybiq le5os

-

6293,00

Lt

FINANSAVIMO SUMOS
Pastaba 7. Finansavimo sumos.
Finansavimo sumos pagal Saltini, tikslinE paskirt[ ir
pateikiami pridedamose lentelese.

jq pokydiai per ataskaitin[ laikotarpi

Pridedama lentel6:

1.

Finansavimo sumos pagal Saltin[, tiksling paskirti
laikotarp[.

ir jq

pokydiai per ataskaitin[

ISIPAREIGOJIMAI
Apskrities PGV laikotarpio pabaigoje turejo trumpalaikiq
[sipareigojimq
Kitas moketinas sumas biudZetui sudare 4 6g0,50 Lt pervestinq baudq.

I 147 65l,0l Lt.

Pastaba 8. Tiek6jams mokdtinos sumos'
Tiekejams moketinas sumas 114 833,80 Lt sudaro:

- 113 448,58 Lt skola tiekejams i5 biudZeto leSq;
- I 007,22 Lt skola tiekejams pagal vykdomqprojektq'
- 378,00 Lt skola tiekejams i5 kittl leSq uZ nepanaudotas atsargas.
Pastaba 9. Su darbo santykiais susijp [sipareigojimai'
Su darbo santykiais susijE isipareigojimai

-

-

986 608,28 Lt:

Moketinas darbo uZmokestis - 439 889,98 Lt'
Moketinos socialinio draudimo [mokos '92235,00Lt'
Moketinas gyventojq pajamq mokestis

-

1

18 668,52

LL

_
Moketinos Sumos pagal vykdomuosius rastus 5 571,82Lt,
kitos moketinos sumos darbuotojams (transporto iSlaidq kompensac.)
moketinas profs4jungos nariq mokestis

-

3 345,24

-

56 709,00 LL

Lt'

moketinos darbdavio socialinio draudimo [mokos -270188,72

Lt.

Pastaba 1.0. Sukauptos mok6tinos sumos.
Sukauptos moketinos sumos

-

-

41 528,43 Lt:

atostoginiq rezervo s4naudos

-

28 985,38 Lt;

sukauptos atostoginiq rezervo socialinio draudimo [mokq s4naudos
sukauptos moketinos sumos

-

8 821,05 Lt;

i valstybes biudZet4- 3 722,00 Lt;

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
Pastaba

11..

Pagrindin0s veiklos kitos pajamos.

pagrindines veiklos kitos pajamas sudaro pajamos i5 administraciniq baudq

- 1 387,50 Lt.

Pastaba 12. Pagrindin6s veiklos pervir5is ar de{icitas'
Pagrindines veiklos deficitas - I 239,69 Lt susidare priskaidiavus ilgalaikio turto, [sigyto i5
aukciono lesq, nusidevejimq- 606,69 Lt ir nura5ius i5 aukciono lesq [sigytas atsargas - 633,00 Lt.

Pastaba 13. Kitos veiklos rezultatas.

Kitos veiklos pajamos
turt4.

-2

47O,OO

Lt buvo gautos pardaws I metalo lat?qnebenaudojamq

KITOS PATABOS
NEBALANSINES SASKAITOS.
Pastaba. Neapibr6Ztieji isipareigojimai'

I ketvirti
NeapibreZtieji [sipareigojimai 148 2gl,5l Lt susidare del per 2013 m. it 2014 m.
uZmokesdio iki
teismo priimiq nutareiqiei neismoketo darbo uZmokesdio, kuris susidare tarp darbo
darbo uZmokesdio
ekonomikos krizes ,ruriutyto tarnautojq darbo uZmokesdio ir per krizE sumaZinto
per laikotarpi nuo 2009 m. geguzes oi a. im 2013 m. rugsejo 30 d., kompensacdq darbuotojams'
Pastaba. Saugoti Priimtas turtas
Saugoti priimto turto verte yra 1 306 051,44 Lt. J[ sudaro valstybes rezervas'
Pastaba. ISsinuomotas turtas.
ISsinuomoto turto verte yra 1 833 436,80 Lt'
Pastaba. Pagal panaudos sutartis gautas turtas.
Pagal panaudos sutartis gauto turto verte 2 837 030,55 Lt. J[ sudaro:

-

-2211 4l5,l2Lt;
atsargos - 14 454,18 Lt;
Zeme

ilgalaikis turtas

-

611 160,85 Lt.

Pastaba. ftkinis inventorius.

Ukinio inventoriaus, kuris yra atiduotas eksploatuoti verte yra | 452 014,56 Lt.

Vir5ininkas

Finansq ir planavimo skyriaus
vedeja

Jonas Misi[nas

Virginij

a

Dirvinskiene

