
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

2019-12-31

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

2018-12-31
A. ILGALAIKIS TURTAS 657470,70 607198,11

I. Nematerialusis turtas P01 139,98

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 139,98

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas P02 657470,70 607058,13

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 451411,56 459360,90

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 10460,31 10785,51

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 6746,65 7586,65

II.6 Transporto priemonės 33531,06 39279,30

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 21440,92 21881,76

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3622,64 786,43

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 130257,56 67377,58

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 78299,05 53936,23

I. Atsargos P03 1278,77 752,84

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1278,77 752,84

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai P04 304,57 403,05

III. Per vienus metus gautinos sumos P05 58897,73 50681,05

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4062,86 3839,95

III.5 Sukauptos gautinos sumos 54834,87 46841,10

III.6 Kitos gautinos sumos

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P06 17817,98 2099,29

IŠ VISO TURTO: 735769,75 661134,34

D. FINANSAVIMO SUMOS P07 672626,39 609559,50

I. Iš valstybės biudžeto 18466,89 17994,36

II. Iš savivaldybės biudžeto 509661,51 514008,34

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 143444,70 76591,89

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

FR01_2 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Lazdijų mokykla-darželis Vyturėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290607190, Senamiesčio 8,  Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020.03.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
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IV. Iš kitų šaltinių 1053,29 964,91

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 62030,93 50750,07

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 62030,93 50750,07

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P08 12637,64 11811,34

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 79,40 116,14

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P09 49313,89 38735,33

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 87,26

F. GRYNASIS TURTAS P10 1112,43 824,77

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 1112,43 824,77

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 287,66 26,27

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 824,77 798,50

G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO 

TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

735769,75 661134,34

Direktorė _______________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas) 

 (parašas)

Vyresn. buhalterė _______________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas)

Daiva Graževičienė
 (vardas ir pavardė)

Loreta Jurkonienė
 (vardas ir pavardė)
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Eil. Nr. Straipsniai

Ataskaitinis 

laikotarpis 

2019.01.01 - 

2019.12.31

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

2018.01.01 - 

2018.12.31
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 738274,96 670201,72

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 705121,09 634769,59

I.1. Iš valstybės biudžeto 361898,60 316691,42

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 320443,74 300029,34

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 21529,91 16316,09

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 1248,84 1732,74

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 33153,87 35432,13

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 33153,87 35432,13

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 737462,87 670128,45

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 569667,97 508590,59

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 22458,42 15211,76

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 38041,89 35243,62

IV. KOMANDIRUOČIŲ 2312,05 3198,34

V. TRANSPORTO 5333,17 1029,48

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 1718,90 556,00

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 896,00 1709,00

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 162,51

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 80239,76 80305,22

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS 6012,26 2024,64

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 10782,45 22097,29

XIV. KITOS

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 812,09 73,27

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS -41,25 -47,00

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 41,25 47,00

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -483,18

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ

287,66 26,27

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 287,66 26,27

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas) 

 (parašas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas)

Lazdijų mokykla-darželis Vyturėlis

FR02_1 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290607190, Senamiesčio 8,  Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.03.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Pastabos Nr. 

P11

P12

P13

 (vardas ir pavardė)

Loreta Jurkonienė

 (vardas ir pavardė)

Daiva Graževičienė

1 



Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pasta-

bos Nr.

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 

vertės 

rezervas

Kiti rezervai
Nuosavybės 

metodo įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas

prieš 

nuosavybės 

metodo įtaką

Iš viso
Mažumos 

dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2018 m. sausio mėn. 1 d. 798,50 798,50

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

įtaka
x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui 

įtaka
x x x

4. Kitos  rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) 

sumos
x x

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x 26,27 26,27

9. Likutis 2019 m. sausio mėn. 1 d. 824,77 824,77

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

įtaka
x x x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui 

įtaka
x x x

12. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x

14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15. Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x

16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x 287,66 287,66

17. Likutis 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. 1112,43 1112,43

Vyresn. buhalterė Daiva Graževičienė 
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu (parašas) (vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens (parašas) (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.03.26 Nr. _____

(data)                

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorė Loreta Jurkonienė

Senamiesčio 8, Lazdijai

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Lazdijų mokykla-darželis Vyturėlis Įm. kodas: 290607190
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)



(data)

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai 

pinigų 

srautai

Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai

Netiesioginiai

pinigų 

srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI

88449,70 88449,70 39426,68 39426,68

I. Įplaukos 833157,49 833157,49 723874,61 723874,61

I.1 Finansavimo sumos kitoms 

išlaidoms ir atsargoms:

766505,24 766505,24 652423,98 652423,98

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 358932,30 358932,30 309453,63 309453,63

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 317866,76 317866,76 294785,16 294785,16

I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų

88382,72 88382,72 47196,50 47196,50

I.1.4 Iš kitų šaltinių 1323,46 1323,46 988,69 988,69

I.2 Iš mokesčių

I.3 Iš socialinių įmokų

I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 32832,90 32832,90 35901,21 35901,21

I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 33238,58 33238,58 35515,86 35515,86

I.6 Gautos palūkanos

I.7 Kitos įplaukos 580,77 580,77 33,56 33,56

II. Pervestos lėšos 36864,97 36864,97 42014,92 42014,92

II.1 Į valstybės biudžetą

II.2 Į savivaldybių biudžetus 36864,97 36864,97 42014,92 42014,92

II.3 ES, užsienio valstybėms ir 

tarptautinėms organizacijoms

II.4 Į kitus išteklių fondus

II.5  Viešojo sektoriaus subjektams

II.6 Kitiems subjektams

III. Išmokos 707842,82 707842,82 642433,01 642433,01

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo

562004,61 562004,61 496063,07 496063,07

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 39438,58 39438,58 33634,96 33634,96

III.3 Komandiruočių 1417,05 1417,05 5253,00 5253,00

III.4 Transporto 5919,33 5919,33 921,08 921,08

III.5 Kvalifikacijos kėlimo 1712,90 1712,90 593,90 593,90

III.6 Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo

4699,20 4699,20

III.7 Atsargų įsigijimo 72264,53 72264,53 72688,60 72688,60

Ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 

2019.12.31]

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 

- 2018.12.31]

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Lazdijų mokykla-darželis Vyturėlis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290607190, Senamiesčio 8,  Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020 m. kovo mėn. 26 d. Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1 



III.8 Socialinių išmokų 8764,98 8764,98 8231,09 8231,09

III.9 Nuomos 5536,80 5536,80 2024,64 2024,64

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 10742,79 10742,79 18176,47 18176,47

III.11 Sumokėtos palūkanos

III.12 Kitos išmokos 41,25 41,25 147,00 147,00

B. INVESTICINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI

72731,01 72731,01 84631,59 84631,59

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) 

ir biologinio turto įsigijimas

72731,01 72731,01 84631,59 84631,59

II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) 

ir biologinio turto perleidimas

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

IV. Ilgalaikio finansinio turto 

perleidimas

V. Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 

sumažėjimas

VI. Kiti investicinės veiklos pinigų 

srautai

C. FINANSINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI

35826,90 35826,90

I. Įplaukos iš gautų paskolų

II. Gautų paskolų grąžinimas

III. Finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimų apmokėjimas

IV. Gautos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui 

įsigyti:

35826,90 35826,90

IV.1 Iš valstybės biudžeto

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 35826,90 35826,90

IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių  organizacijų

IV.4 Iš kitų šaltinių

V. Grąžintos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui 

įsigyti

VI. Grąžintos ir perduotos finansavimo 

sumos ilgalaikiam ir biologiniam 

turtui įsigyti

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų 

srautaiD. VALIUTOS KURSŲ 

PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ 

IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ 

LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų 

padidėjimas (sumažėjimas)

15718,69 15718,69 -9378,01 -9378,01

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2099,29 2099,29 11477,30 11477,30

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

17817,98 17817,98 2099,29 2099,29

Direktorė ________________ Loreta Jurkonienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė ________________ Daiva Graževičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas) (vardas ir pavardė)
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LAZDIJŲ MOKYKLA – DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

 

  

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

PRIE 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

   Lazdijų mokykla - darželis „Vyturėlis“ (toliau – įstaiga) yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

sąskaitą banke ir antspaudą su Lazdijų rajono herbu ir savo pavadinimu. Buveinės adresas: 

Senamiesčio g. 8, Lazdijai. Įstaigos kodas 290607190. 

    Lazdijų mokykla - darželis „Vyturėlis“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lazdijų rajono 

savivaldybės biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų. 

   Įstaigos savininkas yra Lazdijų rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Lazdijų rajono savivaldybės taryba. 

   2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 57.   

   Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Įstaigos veiklos sritis – švietimas (kodas 85). 

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas ( kodas 85.20), kitos švietimo veiklos rūšys – 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas ( kodas 80.10.10) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymas (kodas 85.10.20).  

   Įstaiga filialų ar panašių struktūrinių vienetų bei  kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi. 

   Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 metus pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio 

dienos duomenis. 
   Įstaiga ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. 

 

 

II. APSKAITOS  POLITIKA 

 

   Lazdijų mokyklos - darželio „Vyturėlis“  apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir 

kitais teisės aktais.  Apskaita vedama vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (VSAFAS), mokyklos direktorės 2012 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-

65 patvirtinta  apskaitos politika ir nustatytomis tvarkomis. 

  Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

  Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

  Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

• Valstybės funkciją; 

• Programą; 

• Lėšų šaltinį; 

• Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 
   Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamės šiais apskaitos 

principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo,  

atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.  

Pagal subjekto principą Lazdijų mokykla - darželis „Vyturėlis“ laikoma apskaitos vienetu, kuris 

atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, mokykla 

– darželis rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: 
 



 2 

1. Finansinės būklės ataskaita; 

2. Veiklos rezultatų ataskaita; 

3. Pinigų srautų ataskaita; 

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita; 

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

 

Ilgalaikis turtas 

Nematerialusis turtas 

 

   Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktus kriterijus 

nematerialiajam turtui nustatyti. 

   Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

   Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

   Visos įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose 

yra rodomas likutine verte. T.y., iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, 

jei toks yra. 

   Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo 

tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

   Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti 

2006 m. kovo 20 d. direktorės įsakymu Nr. V1- 24. 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

   Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

   Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 

   Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 

   Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio 

materialiojo turto sąskaitose. 

   Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. 

   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 2011 m. liepos 08 

d. direktorės įsakymu Nr. V1- 36 

   Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, 

nuvertėjimo sumos nurašomos. 

   Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 22-ajame VSAFAS “Turto 

nuvertėjimas”. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu 

yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama 

su turto balansine verte.  

    Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos 

būsimiesėms ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad 

turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo 

naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, 

mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.  
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    Trumpalaikis turtas 

 

Atsargos  

 

   Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įgijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

   Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Įstaiga ūkinio inventoriaus sandėlyje nelaiko. Tą 

patį mėnesį atiduoda naudoti. 

   Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose. 

Finansinio turto apskaitos principai 

   Atsižvelgiant į terminus, mokyklos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga 

neturi ilgalaikio finansinio turto . 

   Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 

1. Išankstiniai apmokėjimai; 

2. Per vienus metus gautinos sumos; 

3. Pinigai ir jų ekvivalentai; 

4. Kitas trumpalaikis finansinis turtas; 

5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 
 

   Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą. Jos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

   Mokykla – darželis neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas 

nuvertėjimas.   

   Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.  

 

   Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai 

   Apsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, mokyklos visi įsipareigojimai yra priskiriami 

prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Mokykla- darželis nėra gavusi paskolų, neturi sudariusi 

atidėjinių, garantinių įsipareigojimų. 

   Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 
 

1.Tiekėjams mokėtinos sumos; 

2.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

3.Sukauptos mokėtinos sumos; 

4.Gauti išankstiniai apmokėjimai; 

5.Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

   Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai 

įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.                                        

 

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos  principai, 

įskaitant nemokamai gauto turto apskaitos principus 

 

   Finansavimo sumos pripažįstamos, pagal 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus 

kriterijus. 

   Finansavimo sumos -  įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir 

užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose 
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nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą paramą pavedimams 

vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

   Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir 

finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

   Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį 

įsigytą nepiniginį turtą. 

   Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos 

visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

   Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

   Finansavimo sumos skirstomos pagal jų gavimo šaltinį ir pagal paskirtį. 

   Pajamų apskaitai taikomos kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

   Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. 

   Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos t.y. suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 

 

   Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

   Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias 

vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 

   Įstaiga skiria šiuos segmentus: švietimo, socialinės apsaugos ir bendrųjų valstybės paslaugų. 

   Lazdijų mokyklos - darželio „Vyturėlis“  teikiamos paslaugos yra finansuojamos iš 

savivaldybės,valstybės biudžetų pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų 

ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų. Iš asignavimų valdytojų gautus 

biudžeto asignavimus mokykla naudoja racionaliai ir taupiai. Aiškinamojo rašto pastabas sudaro 

lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir 

pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija. 

 

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas 

 

   Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.  

Sąnaudų susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų 

apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

   Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamas su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. 

   Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

   Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. 

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas 
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   Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, , neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam 

laikotarpiui“. 

   Įstaiga nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji 

įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose ir nerodomi nei 

finansinės būklės, nei veiklos rezultatų ataskaitose, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame 

rašte. 

   Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms 

finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų 

ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam  laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame 

rašte, kai jie reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

   Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio 

užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. 

   Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 

ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.  

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

   Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“. 

   Apskaitos politika taikoma nuolat ir ilgą laiką, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių 

laikotarpių finansines ataskaitas. Politika keičiama, pasikeitus VSAFAS arba, jei kiti teisės aktai to 

reikalauja. 

   Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška 

individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 

nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

III. PASTABOS 

 

III.I FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

     Pastaba Nr.1. Įstaiga turi vieną nematerialiojo turto grupę: programinę įrangą ir jos  licencijas.      

     Įstaigos programinė  įranga 2019 metais visiškai amortizuota, paskaičiuota amortizacija 

139,98Eur (Priedas Nr. 1). 

     Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 

garantija bei nebenaudojimo įstaigos veikloje, nėra. 

     Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, įstaigoje nėra. 

 

     Pastaba Nr.2. 2019 m. nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto nebuvo 

nurašyta.  

     Įstaigoje yra IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Jo įsigijimo 

savikaina 24935,22 Eur.   

     Apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma per 2019 m. 22318,44 Eur. 

 

     Ataskaitiniais metais ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 72731,01 Eur.   
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     Vykdant projektą "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono 

savivaldybėje modernizavimas"_įsigyta 3 spintos už 6780,00 Eur, muzikos instrumentų už 3071,03 

Eur,  atlikta patalpų remonto darbų už 62879,98 Eur (ši suma apskaityta nebaigtos statybos 

sąskaitoje). Vykdant šį projektą, ilgalaikis materialus turtas įsigytas iš tokių finansavimo šaltinių: 

ES lėšos 59171,51 Eur, VB lėšos 5221,07 Eur, SB lėšos 8338,43 Eur. (Priedas Nr. 2) 

 

     Pastaba Nr.3. Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 31,53 Eur. Ją sudaro pagal 

perdavimo ir priėmimo aktus iš Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos gauto leidinio vertė  

- 17,77 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos) ir iš Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ gautos 

grožinės literatūros vertė – 12,62 Eur (kitų šaltinių lėšos).   

     2019 m. gruodžio 31 d. atsargų balansinė vertė  - 1278,77 Eur. Tai maisto produktai už 931,46 Eur 

įsigyti iš BĮP lėšų ir už 269,37 Eur įsigyti iš savivaldybės biudžeto lėšų ir dyzelinas, įsigytas iš 

savivaldybės biudžeto lėšų už 77,94 Eur. 

     Informacija apie balansinę atsargų vertę per ataskaitinius metus pateikiama priede Nr. 3. 

 

    Pastaba Nr.4. 2019 m. gruodžio 31 d. mokykla - darželis turėjo ateinančių laikotarpių sąnaudų – 

304,57 Eur. Tai sudaro iš savivaldybės biudžeto lėšų sumokėtas įmonių turto draudimas 138,74 Eur 

ir transporto priemonės privalomasis ir KASKO draudimas 165,83 Eur. (Priedas Nr. 4). 

 

    Pastaba Nr.5. Lazdijų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ per vienerius metus gautinų sumų 

balansinę vertę 58897,73 Eur sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 4045,94 Eur, 

gautinos sumos už pavėžėjimą 16,92 Eur ir sukauptos gautinos sumos – 54834,87 Eur. 

    Sukauptas gautinas sumas 54834,87 Eur sudaro: sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės 

biudžeto 29241,94 Eur, iš savivaldybės biudžeto 25293,24 Eur ir sukauptos gautinos sumos už 

suteiktas paslaugas (BĮP nepanaudotas asignavimų likutis ižde) 299,69 Eur. Šias sumas sudaro 

sukauptos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei atostoginiams sumokėti, 

iš jų: valstybės biudžeto -darbo užmokestis 28818,58 Eur, socialinio draudimo įmokos – 423,36 Eur; 

savivaldybės biudžeto lėšos – darbo užmokestis 17025,88 Eur, socialinio draudimo įmokos – 246,69 

Eur, komunalinės išlaidos 5174,77 Eur, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms 888,19 Eur, ryšių paslaugos 

180,49 Eur, skalbimo paslaugos (apranga ir patalynė) 47,19 Eur, mitybai 713,67 Eur, transporto 

išlaikymui 396,91 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai 475,46 Eur, informacinių 

technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui 143,99 Eur.  

    Sukauptos gautinos sumos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 7993,77 Eur.  

    Per ataskaitinį laikotarpį pravestos sumos į savivaldybės biudžetą, gautos iš tėvų įnašų 33238,58 

Eur, kurias susigrąžinome ir buvo 30792,36 Eur sumokėta už maisto produktus o už 2446,22 Eur 

įsigyta kitų prekių. (Priedas Nr. 5). 

 

     Pastaba Nr.6. 2019 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitose valstybės lėšų (mokinio krepšelio, 

deleguotų) ir savivaldybės lėšų nėra. 2019 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis banko sąskaitose buvo 

893,25 Eur 2 proc. iš GPM lėšos, 16924,73 Eur lėšos, skirtos tarpmokyklinės partnerystės projektų 

„The lego steam laboratory“ ir „Be Creative With Erasmus“ įgyvendinimui. (Priedas Nr.6) 

 

     Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viso: 672626,39 Eur, iš jų: 

valstybės biudžeto asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti 18466,89 Eur, savivaldybės biudžeto 

asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti 509356,94 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 304,57 Eur, 

Europos Sąjungos asignavimai nepiniginiam turtui įsigyti 126657,08 Eur, kitoms išlaidoms 

kompensuoti 16787,62 Eur, iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 496,21 Eur, kitoms išlaidoms 

kompensuoti 557,08 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų likutis 

padidėjo 63066,89 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama priede Nr. 7 ir priede Nr. 8.  
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   Pastaba Nr.8. Tiekėjams mokėtinas sumas 12637,64 Eur sudaro skolos iš savivaldybės biudžeto 

lėšų 8367,98 Eur ir iš BĮP 4269,66 Eur. Tame tarpe įsiskolinimą sudaro už ryšių paslaugas 180,39 

Eur, už transporto išlaikymą 474,85 Eur, už  skalbimo paslaugas (apranga ir patalynė) 47,19 Eur, už 

materialiojo turto nuomą 475,46 Eur, už informacinių technologijų paslaugas 143,99 Eur, už 

komunalines paslaugas 5174,77 Eur, kitas paslaugas  888,19 Eur, už maisto produktus 5252,70 Eur 

(4269,66 Eur skola iš BĮP). Lyginant su praėjusiais finansiniais metais įsiskolinimas padidėjo 826,20 

Eur. (Priedas Nr. 9). 

 

   Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 49313,89 Eur, iš 

jų 670,05 Eur socialinio draudimo įmokų sąnaudos (iš valstybės biudžeto 423,36 Eur, savivaldybės 

biudžeto 246,69 Eur), o 45765,06 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos (iš valstybės biudžeto 

28780,38 Eur, savivaldybės biudžeto 16984,68 Eur). (Priedas Nr. 9).   

 

     Pastaba Nr.10. Einamųjų metų perviršis – 287,66 Eur, sukauptas ankstesnių metų perviršis – 

824,77 Eur. 

     Einamųjų metų perviršį 287,66 Eur sudaro apskaičiuotų pajamų už suteiktas paslaugas 33153,87 

Eur ir nurašytų atsargų, įsigytų iš BĮP, balansinės vertės 32866,21 Eur skirtumas. 

     Sukauptą perviršį 2019 m. gruodžio 31 d. 1112,43 Eur sudaro maisto produktų, pirktų iš BĮP, 

likutis 931,46 Eur ir iš draudimo bendrovės gautas žalos atlyginimas už išdaužtą stiklo paketą  105,00 

Eur ir gautinos sumos už suteiktas paslaugas 75,97 Eur. 

      

III.II. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai- pajamos ir sąnaudos- reikalingi mokyklos 

veiklos rezultatams įvertinti.  

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos 705121,09 Eur lyginant su praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu padidėjo 70351,50 Eur. Tam įtakos turėjo atlyginimų didėjimas ir projektų vykdymas. 

Pajamas sudaro: iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 17137,35 Eur, kitoms išlaidoms 4392,56 

iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 19228,99 Eur, kitoms išlaidoms 342669,61 

Eur; iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 37584,30 Eur, kitoms išlaidoms 

282859,44 Eur; iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 671,93 Eur; iš kitų šaltinių kitoms 

išlaidoms 576,91 Eur.  

 

Pastaba Nr. 12. Kitas pajamas 33153,87 Eur sudaro pajamos už darželio ir prailgintos grupės 

lankymą (tėvų įnašai). Ataskaitiniais metais pajamos 2278,26 Eur mažesnės už praėjusių metų. 

(Priedas Nr. 10) 

 

Pastaba Nr. 13. Didžiausią visų patirtų sąnaudų (737462,87 Eur) dalį sudaro darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (569667,97 Eur). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu šios sąnaudos 61077,38 Eur yra didesnės, nes didėjo atlyginimai, buvo priskaityta 

13548,00 Eur premijų. (Priedas Nr. 11).  

 

 

 

             

 

Direktorė                                                                                                 Loreta Jurkonienė 

 

Vyresn. buhalterė Daiva Graževičienė 



Eil.

Nr.
Straipsniai Plėtros darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

patentai ir kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir meno 

kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

420,00 420,00

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1.    pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2.    neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma 

per ataskaitinį laikotarpį

3.1.    parduoto

3.2.    perduoto

3.3.    nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

420,00 420,00

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

280,02 280,02

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma**

8. Apskaičiuota amortizacijos suma per 

ataskaitinį laikotarpį

139,98 139,98

9. Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto 

turto amortizacijos suma

9.1.    parduoto

9.2.    perduoto

9.3.    nurašyto

10. Pergrupavimai (+/-)

11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

420,00 420,00

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma**

Priedas Nr. 1

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.01.01 - 2019.12.31

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai 

apmokėjimai

1 



14. Apskaičiuota nuvertejimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto nuvertėjimo suma

16.1.    parduoto

16.2.    perduoto

16.3.    nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

19. Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

20. Nematerialiojo turto likutinė vertė  

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

139,98 139,98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2 



Eil.

Nr.
Straipsniai Žemė Gyvenamieji Kiti pastatai

Infrastruktūro

s ir kiti 

statiniai

Nekilnojamosi

os kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Transporto 

priemonės

Kilnojamosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro įranga
Kitos vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

Nebaigta 

statyba

Išankstiniai 

apmokėjimai
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Isigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

601312,27 13007,70 16068,54 40237,34 49387,58 1046,25 67377,58 788437,26

2. Isigijimai per ataskaitini 

laikotarpi (2.1+2.2)

6780,00 3071,03 62879,98 72731,01

2.1.   pirkto turto isigijimo 

savikaina

6780,00 3071,03 62879,98 72731,01

2.2.   neatlygintinai gauto turto 

isigijimo savikaina

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto 

turto suma per ataskaitini 

laikotarpi (3.1 + 3.2 + 3.3)

3.1.    parduoto

3.2.    perduoto

3.3.    nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Isigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4)

601312,27 13007,70 16068,54 40237,34 56167,58 4117,28 130257,56 861168,27

6. Sukaupta nusidevejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

141951,37 2222,19 8481,89 958,04 27505,82 259,82 181379,13

7. Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nusidevejimo suma**

8. Apskai?iuota nusidevejimo 

suma per  ataskaitini laikotarpi

7949,34 325,20 840,00 5748,24 7220,84 234,82 22318,44

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nusidevejimo 

suma (9.1+9.2+9.3)

9.1.    parduoto

9.2.    perduoto

9.3.    nurašyto

10. Pergrupavimai (+/-)

11. Sukaupta nusidevejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

149900,71 2547,39 9321,89 6706,28 34726,66 494,64 203697,57

Priedas Nr. 2

12-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.01.01 - 2019.12.31

Pastatai
Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas

1 



12. Sukaupta nusidevejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
13. Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nuvertejimo suma**

14. Apskai?iuota nuvertejimo suma 

per ataskaitini laikotarpi

15. Panaikinta nuvertejimo suma 

per ataskaitini laikotarpi

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nuvertejimo 

suma (16.1+16.2+16.3)

16.1.    parduoto

16.2.    perduoto

16.3.    nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18. Nuvertejimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14-15-16+/-

17)
19. Tikroji verte ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

20. Neatlygintinai gauto turto iš 

kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertes pokytis

21. Tikrosios vertes pasikeitimo 

per ataskaitini laikotarpi suma 

(+/-)

22. Parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto tikrosios vertes suma 

(22.1+22.2+22.3)

22.1.    parduoto

22.2.    perduoto

22.3.    nurašyto

23. Pergrupavimai (+/-)

24. Tikroji verte ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(19+20+/-21-22+/-23)

25. Ilgalaikio materialiojo turto 

likutine verte ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-

18+ 24)

451411,56 10460,31 6746,65 33531,06 21440,92 3622,64 130257,56 657470,70

26. Ilgalaikio materialiojo turto 

likutine verte ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-

12+19)

459360,90 10785,51 7586,65 39279,30 21881,76 786,43 67377,58 607058,13

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2 



Eil. Nr. Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis turtas, 

skirtas parduoti Iš viso

nebaigta gaminti 

produkcija 

nebaigtos vykdyti 

sutartys

pagaminta 

produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

752,84 752,84

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2)

86044,17 86044,17

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 86012,64 86012,64

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina

31,53 31,53

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4)

85518,24 85518,24

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje 85518,24 85518,24

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

1278,77 1278,77

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 

atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 

perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį 

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 

perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 

nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(10.1+10.2+10.3+10.4)

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduoti

Priedas Nr. 3FR06_1

8-ojo VSAFAS „Atsargos“

1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019.01.01 - 2019.12.31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1 



10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-

11)
13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-12)

1278,77 1278,77

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6)

752,84 752,84

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2 



Priedas Nr. 4

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 2018.12.31
1 2 4

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 403,05

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai*

1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai*

1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai*

1.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 

vykdyti
1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 403,05

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 403,05

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų

aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

(Eur)

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 2019.12.31

3

304,57

304,57

304,57

 * Sumos iš buhalterinių sąskaitų neatsikelia tiksliai. Prašome peržiūrėti ir patikslinti jas ranka.

________________________________

1 



Priedas Nr. 5

(Eur)

Eil. Nr. Finansinio turto pavadinimas iš viso
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 

subjektų

iš viso
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 

subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 

savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

58897,73 54913,72 50681,05 46810,93

1.1. Gautinos finansavimo sumos

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1. Gautini mokesčiai

1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas

4062,96 78,85 3839,95 132,13

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes 16,92 114,98 114,98

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4045,94 78,85 3724,97 17,14

1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5. Kitos

1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos

1.5. Sukauptos gautinos sumos 54834,87 54834,87 46678,81 46678,81

1.5.1. Iš biudžeto 54834,87 54834,87 46678,81 46678,81

1.5.2. Kitos 162,29

1.6. Kitos gautinos sumos

2. Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3. Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė 

(1-2)

58897,73 54913,72 50681,05 46810,93

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena [2019.12.31] Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena [2018.12.31]

1 



Priedas Nr. 6

Eil 

Nr.

Straipsnio pavadinimas iš viso biudžeto asignavimai iš viso biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1. Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos 

Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)

16924,73 1209,73

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 16924,73 1209,73

1.2 Pinigai kasoje

1.3 Pinigai kelyje

1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2. Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)

2.1 Pinigai bankų sąskaitose

2.2 Pinigai kasoje

2.3 Pinigai kelyje

2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

893,25 889,56

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 893,25 889,56

3.2 Pinigai kasoje

3.3 Pinigai kelyje

3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

3.7 Kiti pinigų ekvivalentai

4. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 17817,98 2099,29

5. Iš jų išteklių fondų lėšos 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 

[2019.12.31]

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

[2018.12.31]



(Eur)

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas

*

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota 

kitiems viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

17 994,36 358 932,62 358 460,09 18 466,89

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 17 994,36 13 828,58 5 872,94 19 228,99 18 466,89

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 345 104,04 -5 872,94 339 231,10

2. Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus  savivaldybės biudžeto 

asignavimų  dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

514 008,34 317 866,76 17,77 315 482,80 9 627,34 509 661,51

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 513 605,29 24 220,08 8 448,82 17,77 36 349,08 585,94 509 356,94

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 403,05 293 646,68 -8 448,82 279 133,72 6 162,62 304,57

3. 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):

76 591,89 88 382,72 21 529,91 143 444,70

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 75 382,16 68 412,27 17 137,35 126 657,08

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1 209,73 88 382,72 -68 412,27 4 392,56 16 787,62

4. Iš kitų šaltinių: 964,91 1 323,46 13,76 1 248,84 1 053,29

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 902,07 369,47 -117,16 13,76 671,93 496,21

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 62,84 953,99 117,16 576,91 557,08

5. Iš viso finansavimo sumų 609 559,50 766 505,56 31,53 696 721,64 6 748,56 672 626,39

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Priedas Nr. 7FR15_4

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.12.31]
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Priedas Nr.8

(Eur)

Eil. Nr. Finansavimo šaltinis
Finansavimo 

sumos (gautinos)

Finansavimo 

sumos (gautos)
Iš viso

Finansavimo 

sumos (gautinos)

Finansavimo 

sumos (gautos)
Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1. Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)

17994,36 17994,36 18466,89 18466,89

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

514008,34 514008,34 509661,51 509661,51

3. 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)

76591,89 76591,89 143444,70 143444,70

4. Iš kitų šaltinių 964,91 964,91 1053,29 1053,29

5. Iš viso 609559,50 609559,50 672626,39 672626,39

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje [2019.01.01] Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje [2019.12.31]

FR15_5

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo 

žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

1 



12 priedas

Eil. 

Nr

Straipsnio pavadinimas Iš viso tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjektams

tarp jų kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne viešojo 

sektoriaus subjektams

iš viso tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjetams

tarp jų kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne viešojo 

sektoriaus subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 

finansavimo sumos
2. Tiekėjams mokėtinos sumos 12637,64 11811,34

3. Sukauptos mokėtinos sumos 49313,89 2878,78 38735,33

3.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos

3.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 46435,11 38735,33 9079,58

3.3 Kitos sukauptos sąnaudos

3.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 2878,78 2878,78

4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 79,40 79,40 203,40 116,14

4.1 Mokėtini veiklos mokesčiai

4.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai

4.3 Kitos mokėtinos sumos 79,40 79,40 203,40 116,14

5. Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 

balansinė vertė (1 + 2 +3 +4)

62030,93 2958,18 50750,07 9195,72

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"                                           Priedas Nr. 9

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena [2019.12.31 ] Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena [2018.12.31 ]



Priedas Nr. 10

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis 

laikotarpis 2019.01.01 

- 2019.12.31

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

2018.01.01 - 

2018.12.31

1 2 3 4

1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 33 153,87 35 432,13

1.1. Pajamos iš rinkliavų

1.2. Pajamos iš administracinių baudų

1.3. Pajamos iš dividendų

1.4. Pajamos iš atsargų pardavimo***

1.5. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.6. Suteiktų paslaugų pajamos** 33 153,87 35 432,13

1.7. Kitos

2. Kitos veiklos pajamos

2.1. Pajamos iš atsargų pardavimo 

2.2. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

2.3. Nuomos pajamos

2.4. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

2.5. Kitos

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

________________________________

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

2 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikimo

žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte  formos pavyzdys)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

1 



Eil.

Nr.
Finansinių atsaskaitų straipsniai

Bendros 

valstybės 

paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir 

visuomenės 

apsauga

Ekonomika
Aplinkos 

apsauga

Būstas ir 

komunalinis ūkis

Sveikatos 

apsauga

Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas

Socialinė 

apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS

1120,00 1500,00 726077,89 8764,98 737462,87

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo

569667,97 569667,97

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 22458,42 22458,42

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 38041,89 38041,89

1.4. Komandiruočių 2312,05 2312,05

1.5. Transporto 87,84 5245,33 5333,17

1.6. Kvalifikacijos kėlimo 1718,90 1718,90

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 896,00 896,00

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina

748,81 1500,00 69538,77 8452,18 80239,76

1.10. Socialinių išmokų

1.11. Nuomos 6012,26 6012,26

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų 283,35 10186,30 312,80 10782,45

1.14. Kitos

2. APSKAITOS POLITIKOS 

KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA
3. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI

1120,00 1500,00 696457,84 8764,98 707842,82

3.1. Išmokos:

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo

562004,61 562004,61

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 39438,58 39438,58

3.1.3. Komandiruočių 1417,05 1417,05

3.1.4. Transporto 87,84 5831,49 5919,33

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo 1712,90 1712,90

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.1.7. Atsargų įsigijimo 748,81 1500,00 70015,72 72264,53

3.1.8. Socialinių išmokų 8764,98 8764,98

3.1.9. Nuomos 5536,80 5536,80

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 283,35 10459,44 10742,79

3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos 41,25 41,25

Segmentai

Priedas Nr. 11FR17_1

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

priedas

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 
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