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      ID: -2147394419
      D/L: -- 

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos 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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.701,42 1.701,42
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 21,14 21,14
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.722,56 1.722,56
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -301,25 -301,25
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 1.421,31 1.421,31

 

Direktorė Dalia Pukelienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Jolita Šimkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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      ID: -2147394419

      D/L: -- 

 

eurais

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 -8.875,32 0,00 -8.875,32 18.145,61 0,00 18.145,61
I Įplaukos 1.107.196,32 0,00 1.107.196,32 999.315,70 0,00 999.315,70

I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.099.530,21 0,00 1.099.530,21 984.776,24 0,00 984.776,24

I.1.1       Iš valstybės biudžeto 899.093,65 0,00 899.093,65 807.129,37 0,00 807.129,37

I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 190.041,79 0,00 190.041,79 175.358,89 0,00 175.358,89

I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 8.816,59 0,00 8.816,59 496,63 0,00 496,63

I.1.4       Iš kitų šaltinių 1.578,18 0,00 1.578,18 1.791,35 0,00 1.791,35

I.2    Iš mokesčių

I.3    Iš socialinių įmokų

I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 762,20 0,00 762,20 1.466,00 0,00 1.466,00

I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 635,87 0,00 635,87 946,16 0,00 946,16

I.6    Gautos palūkanos

I.7    Kitos įplaukos 6.268,04 0,00 6.268,04 12.127,30 0,00 12.127,30

II Pervestos lėšos -6.402,40 0,00 -6.402,40 -1.756,80 0,00 -1.756,80

II.1    Į valstybės biudžetą

II.2    Į savivaldybių biudžetus -6.350,20 0,00 -6.350,20 -1.516,40 0,00 -1.516,40

II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

II.4    Į kitus išteklių fondus

II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -52,20 0,00 -52,20 -240,40 0,00 -240,40

II.6    Kitiems subjektams

III Išmokos P02 -1.109.669,24 0,00 -1.109.669,24 -979.413,29 0,00 -979.413,29

III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -945.749,56 0,00 -945.749,56 -830.605,68 0,00 -830.605,68

III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.971,98 0,00 -25.971,98 -21.335,47 0,00 -21.335,47

III.3    Komandiruočių -10.019,04 0,00 -10.019,04 -3.573,57 0,00 -3.573,57

III.4    Transporto -1.983,63 0,00 -1.983,63 -3.577,48 0,00 -3.577,48

III.5    Kvalifikacijos kėlimo -3.756,16 0,00 -3.756,16 -3.632,00 0,00 -3.632,00

III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -20.100,00 0,00 -20.100,00 -4.664,00 0,00 -4.664,00

III.7    Atsargų įsigijimo -28.068,23 0,00 -28.068,23 -38.724,40 0,00 -38.724,40

III.8    Socialinių išmokų -4.370,00 0,00 -4.370,00 -8.160,73 0,00 -8.160,73

III.9    Nuomos

III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -65.495,64 0,00 -65.495,64 -60.764,96 0,00 -60.764,96

III.11    Sumokėtos palūkanos

III.12    Kitos išmokos -4.155,00 0,00 -4.155,00 -4.375,00 0,00 -4.375,00

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______

(data)
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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
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -25.487,02 0,00 -25.487,02 -126.349,07 0,00 -126.349,07
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -25.487,02 0,00 -25.487,02 -126.349,07 0,00 -126.349,07
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 Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 28.570,66 0,00 28.570,66 101.652,50 0,00 101.652,50
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 37.822,59 0,00 37.822,59 101.652,50 0,00 101.652,50
IV.1    Iš valstybės biudžeto 33.651,57 0,00 33.651,57 79.903,50 0,00 79.903,50
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 4.171,02 0,00 4.171,02 21.749,00 0,00 21.749,00
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti -9.251,93 0,00 -9.251,93

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -5.791,68 0,00 -5.791,68 -6.550,96 0,00 -6.550,96
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 10.321,17 10.321,17 16.872,13 16.872,13
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4.529,49 4.529,49 10.321,17 10.321,17

Direktorė Dalia Pukelienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Jolita Šimkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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I.  BENDROJI  DALIS 

 

Tauragės „Versmė“ gimnazija yra biudžetinė įstaiga, įregistruota registrų cente 2001 m. 

rugpjūčio 21 d. Įstaigos kodas 195450571, J.Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė.  

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas – Tauragės rajono savivaldybės taryba. 

Pagrindinė veikla – vidurinis ugdymas, Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa, kita 

veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. 

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą  

Luminor Bank Lietuvos skyriuje. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų gruodžio 31 d. duomenimis. 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi. 

Įstaigos sukauptas einamųjų metų grynasis deficitas sudaro 301,25 Eur. Likutis 2021 m. 

gruodžio 31 d. grynasis perviršis yra 1.421,31 Eur (pastaba P18).   

Tolesnę gimnazijos veiklą gali paveikti mokinių skaičiaus sumažėjimas. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS). 

Gimnazija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2013 m. gruodžio 31 d. gimnazijos direktorės įsakymu Nr. 

V-124. Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 8 

d. įsakymu Nr. 5-998 „Dėl bibliotekos fondų apskaitos savivaldybės įstaigose“, buvo patikslinta 

gimnazijos apskaitos politika: grožinė literatūra apskaitoma bibliotekų fonduose. Apskaitos politika 

apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir 

taisykles. 



Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Visos finansinės ataskaitos yra parengtos nacionaline Lietuvos valiuta – eurais (Eur). 

 Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programos: darbo užmokesčiui 

skaičiuoti programa „Alga“, buhalterinei apskaitai – „FAVS – finansų ir apskaitos valdymo 

sistema“, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

5) projektą. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. 

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

2.1 Nematerialusis turtas 

  Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

 Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra.  

 Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo 

tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios 

vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno 

euro verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 

vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 

turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.  

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 



Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 3 

2. Kitas nematerialus turtas 6 

 

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas 

  Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 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. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 

kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

 Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

  Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

  Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.  

  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 ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus nustatytus 2014 m. 

spalio 16 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-278, 2009 m. birželio 10 d. LRV nutarimu Nr.564 (nauja 

redakcija 2013-12-04 Nr.1158 (dėl minimalios vertės-2014-11-05 Nr. 1215)):  

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1 Kapitaliniai mūriniai pastatai 115 

1. Pastatai 75 



2. Kiti statiniai 17,5 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 13,5 

4. Kompiuteriai ir jų įranga  5 

5. Baldai 7,5 

6. Kita biuro įranga 6,5 

7. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5,5 

6. Kitas ilgalaikis turtas 5,5-8,5 

7. Muzikos instrumentai  10-27,5 

 

2.3 Biologinis turtas 

Biologinio turto gimnazija neturi. 

 

2.4 Atsargos 

  Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

 Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

  Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, 

įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

 Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos FIFO 

metodu „pirmas gautas – pirmas išduotas“. 

  Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo 

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

 

2.5 Finansinis turtas 

 Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą 

pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

   2.6 Gautinos sumos 

  Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

 Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius. 



2.7 Finansavimo sumos 

 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

  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. 

 

2.8 Finansiniai įsipareigojimai 

                Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

2. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

2.9 Atidėjiniai 

  Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir, tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 

2.10 Pajamos 

  Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

 Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos 

paslaugos ar parduodamas turtas ir kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

 



2.11 Sąnaudos 

  Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

  Apskaitoje tarnautojams ir darbuotojams nepanaudotų kasmetinių atostogų likučių 

sumos  apskaičiuojamos vieną kartą per metus - gruodžio 31 d.  

 

2.12 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 būsimiesiems 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.  

 

2.13 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

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 yra reikšmingi. 

 

2.14 Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos 

nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus  VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 



2.15 Apskaitos politikos keitimas 

 Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo ir jei kiti teisės aktai to 

reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį 

būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista 

apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios. 

 

2.16 Apskaitinių įverčių keitimas 

            Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos 

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 

buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 

finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte.  

Gimnazija apskaitinių įverčių neturi. 

 

2.17 Apskaitos klaidų taisymas  

             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  0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

III. PASTABOS 

 

3.1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

 Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nei atnaujino nei nurašė. Likutinė 

nematerialaus turto vertė 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 964,55 Eur, priedas P3 Nematerialus 

turtas. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo savikainą sudaro 3.139,62 Eur.  

 

3.2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra 



pateikta priede P4 Ilgalaikis materialus turtas. Likutinė materialaus turto vertė 2021 m. gruodžio 

31 d. sudaro 1.273.017,66 Eur. 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

savikainą sudaro 185.146,70 Eur. 

Gimnazijoje ilgalaikio turto įsigyta už 25.487,02 Eur. Pirkta mokymo priemonių fizikai už 

2.208,20 Eur, 2 interaktyvūs ekranai už 7.398,00 Eur, 3 planšetės už 1.767,75 Eur, 14 kompiuterių 

už 9.458,00 Eur, ekranas aktų salėje 1.689,00 Eur, blykstė už 564,49 Eur, įrengta vaizdo stebėjimo 

sistema dviračių stovėjimo vietoje už 2.401,58 Eur. Įrengta laboratorija už 22.150,26 Eur, už kurią 

sumokėta 2020 metais.  

Turtas įsigytas iš: mokymo lėšų – 16.358,00 Eur, iš skaitmeninei plėtrai skirtų lėšų – 4.958,00 

Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 4.171,02 Eur. 

2021 metais gimnazija nurašė netinkamo naudoti ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo 

savikaina 17.407,43 Eur. 

Nemokamai Tauragės rajono savivaldybė perdavė vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemą už 

32.791 Eur, likutinė vertė – 27.325,87 Eur, 4 kompiuterius už 2.303,84 Eur, likutinė vertė – 

1.844,16 Eur, dovanota grožinės literatūros už 62,00 Eur. 

Į bibliotekų fondus iš atsargų pergrupuota grožinės literatūros už 292,92 Eur.  

 

  3.3.  Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą 

 Gimnazija tokio turto neturi. 

 

3.4 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra pateikta priede 

P8 Atsargos. 

Per 2021 metus nemokamai gauta atsargų, įvairių spaudinių už 9.545,54 Eur  (iš Tauragės 

rajono savivaldybės administracijos gauta už 9.212,17 Eur, iš Tauragės rajono savivaldybės 

pagalbos mokytojui ir mokiniui centro už 242,03 Eur, iš Lietuvos mokslų akademijos – 91,34 Eur).  

 

3.5 Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (12.507,53 Eur) lentelė yra pateikta  priede P9 

Išankstiniai apmokėjimai. 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2021 m. gruodžio 31 d. – 265,82 Eur, tai prenumerata 

2022 metams, permoka už elektrą bei kurą. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 12.241,71 Eur: 

TB nario mokestis – 5.533,36 Eur, turto, transporto draudimas, prenumerata – 500,02 Eur, 

programų priežiūra, versme.org puslapis, Eduka paslaugos – 6.208,33 Eur..  

 



3.6 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas lentelė yra pateikta priede P10 Gautinos 

sumos.  

2021 m. gruodžio 31 d. gautina suma 94.755,74 Eur, iš jų: 90.801,49 Eur - sukauptos iš 

savivaldybės Iždo gautinos sumos (atostoginių kaupinių, atidėjinių bei kreditorių sąnaudos, 

įmokėtos ir negautos lėšos už teikiamas paslaugas - 646,17 Eur), 3.619,40 Eur sukauptos gautinos 

sumos iš Švietimo mainų paramos fondo (sporto projekto lėšos), kitos gautinos sumos 334,85 Eur – 

permoka Sodrai, gautina suma už komunalines paslaugas nuomininko.   

 

3.7 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta  priede P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

2021 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitų likučiai: 

 LT10401004160003043 LTL biudžeto lėšos - 0,00 Eur;  

 LT804010041600020150 LTL pavedimų lėšos – 3.748,89 Eur, iš jų 3.638,11 Eur paramos 

lėšos, 110,78 Eur įmokos už  sugadintus vadovėlius, brandos atestatų dublikatus; 

 LT174010041600000138 lėšos už teikiamas paslaugas - 0,00 Eur; 

  LT254010041600056739 sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamui sporto projektui 

„Išlaisvink judėjimo galią“ paskolintos lėšos – 780,60 Eur. Iš viso projektui paskolinta 4.400,00 

Eur. 

LT944010051002217094 projekto ERASMUS+ sąskaita – 0,00 Eur; 

 

3.8 Finansavimo sumų likučiai 

Informacija apie finansavimą sumų likučius pateikta  priede Finansavimo sumų likučiai.  

 

3.9 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta  priede P12 Finansavimo sumos. 

Finansavimo sumos gautinos 3.525,89 Eur, tai Švietimo mainų paramos fondui pateiktos ir 

patvirtintos mokėjimo paraiškos už sporto projektą. 

 

3.10. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą ir jos panaudojimą 

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą ir jos panaudojimą pateikiama P12 

prieduose. Gauta piniginė parama per metus sudarė 1.549,28 Eur, panaudota 2.300,00 Eur. 

 



3.11 Atidėjiniai 

 Atidėjiniai pagal jų paskirtį ir panaudojimą pateikiami priede P15. Gruodžio 31 dienos 

datai darbuotojams, sulaukusiems pensijinio amžiaus, paskaičiuotos dviejų mėnesių išeitinės 

išmokos sudaro 19.064,97 Eur. Per 2021 metus panaudota atidėjinių 1.496,70 Eur.  

   

3.12 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta  priede P17 Trumpalaikės mokėtinos 

sumos. Tiekėjams mokėtina suma už ryšių, komunalinių paslaugas sudaro 26,05 Eur. Sukauptos 

finansavimo sąnaudos – sukaupti atostogų kaupiniai sudaro 71.064,30 Eur (pastaba P17).  

 

3.13 Kitos  veiklos pajamos ir sąnaudos 

Informacija apie kitos veiklos pajams ir sąnaudas yra pateikta   priede P21 Kitos pagrindinės 

veiklos pajamos ir kitos pajamos. 

Per 2021 metus įstaigos kitos veiklos pajamos, tai  gimnastikos, sporto salių, kabinetų nuoma 

530,00 Eur.  Pagrindinės veiklos pajamos 232,20 Eur už egzaminus surinktos lėšos. 

 

3.14 Informacija apie veiklos segmentus 

Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikta  priede P02 Informacija pagal segmentus. 

Pirminis segmentas – švietimas. Antriniai segmentas – bendros valstybės paslaugos, tai 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos nemokamai perduotos apsaugos priemonės, mero 

fondo lėšos.  

2021 metų vidutinis darbuotojų skaičius - 54. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 963.134,45 Eur (pastaba P22). Iš to skaičiaus sukauptas 

atostogų rezervo pokytis – 5.800,98 Eur, atidėjiniai – 9.014,83 Eur (pastaba P15), kelionės į darbą 

kompensacija 684,47 Eur.  

Darbo užmokesčio padidėjimą sudaro padidėjęs bazinis dydis, padidėjusi minimali alga, 

padidėję koeficientai. 

 

3.15. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajams ir sąnaudas 

Informacija pateikta priede P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos  ir sąnaudos:  

valiutos kurso pasikeitimo įtaka. Reikšmingų sumų nėra. 

 

IV. PRIEDAI 

 

1. P2 Informacija pagal segmentus. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal 

veiklos segmentus, 1 lapas; 



2. P3 Nematerialus turtas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai; 

3. P4 Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai; 

4. P8 Atsargos. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas; 

5. P9 Išankstinai apmokėjimai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas; 

6. P10 Gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 

lapas; 

7. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 

1 lapas; 

8. P12 Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai; 

9. Finansavimo sumų likučiai, 1  lapas; 

10. P12 Gauta parama. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir 

nefinansinę paramą, 1 lapas; 

11. P12 Paramos panaudojimas. Informacija apie paramos panaudojimą per 

ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas; 

12. P15 Atidėjiniai. Atidėjiniai pagal jų paskirtį ir pagal panaudojimo laiką, 3 lapai; 

13. P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes 

mokėtinas sumas, 1 lapas; 

14. P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitų  

pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas; 

15. P21 Kitos pagrindinės veikos pajamos ir kitos pajamos. Kitos veiklos pajamų ir 

sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas; 

16. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos, 1 lapas; 

17. P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos  ir sąnaudos. Finansinės ir 

investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas; 

18. P24 Finansinės rizikos valdymas. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant 

finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 

lapas. 

 

Direktorė                               Dalia Pukelienė 
 
Vyr. buhalterė      Jolita Šimkuvienė 
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          

ID: -2147394419

D/L: -- 

P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų 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 -8.732,17 -1.175.961,08 -80,00 -1.184.773,25

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -963.134,45 -963.134,45

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -53.442,24 -53.442,24

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.160,94 -25.160,94

1.4    Komandiruočių -11.478,53 -11.478,53

1.5    Transporto -1.608,90 -1.608,90

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -3.757,64 -3.757,64

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -22.956,40 -22.956,40

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -549,49 -549,49

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -8.532,17 -30.483,55 -80,00 -39.095,72

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -200,00 -59.833,94 -60.033,94

1.14    Kitos -3.555,00 -3.555,00

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -200,00 -1.109.389,24 -80,00 -1.109.669,24

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -945.749,56 -945.749,56

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.971,98 -25.971,98

3.1.3       Komandiruočių -10.019,04 -10.019,04

3.1.4       Transporto -1.983,63 -1.983,63

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -3.756,16 -3.756,16

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -20.100,00 -20.100,00

3.1.7       Atsargų įsigijimo -27.988,23 -80,00 -28.068,23

3.1.8       Socialinių išmokų -4.370,00 -4.370,00

3.1.9       Nuomos

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -200,00 -65.295,64 -65.495,64

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -4.155,00 -4.155,00

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

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
3.433,62 1.089,00 4.522,62

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 savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
3.433,62 1.089,00 4.522,62

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -3.271,23 X X X -3.271,23

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -105,34 X -181,50 X X -286,84

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma
X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -3.376,57 X -181,50 X X -3.558,07

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

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

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6-13-21)
57,05 907,50 964,55

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1-7-14)
162,39 1.089,00 1.251,39

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
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
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
1.760.891,80 95.197,14 39.196,39 36.115,62 168.504,98 11.412,58 59.570,21 22.150,26 2.193.038,98

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 2.401,58 22.616,59 62,00 35.563,69 60.643,86

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.401,58 20.312,75 2.772,69 25.487,02

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 2.303,84 62,00 32.791,00 35.156,84

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-2.856,24 -14.001,70 -549,49 -17.407,43

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto -2.856,24 -14.001,70 -549,49 -17.407,43

4 Pergrupavimai (+/-) 22.150,26 292,92 -22.150,26 292,92

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
1.760.891,80 95.197,14 38.741,73 36.115,62 199.270,13 11.218,01 95.133,90 0,00 2.236.568,33

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -673.966,32 -29.097,84 -38.700,65 -36.115,62 -136.517,57 X -6.930,40 X X -921.328,40

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma*
X -459,68 X -5.465,13 X X -5.924,81

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X -27.682,08 -5.282,16 -212,46 -11.272,50 X -8.706,20 X X -53.155,40

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X 2.856,24 14.001,70 X X X 16.857,94

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X 2.856,24 14.001,70 X X X 16.857,94

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X -701.648,40 -34.380,00 -36.056,87 -36.115,62 -134.248,05 X -21.101,73 X X -963.550,67

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 

suma*
X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
X X

18.1    Parduoto X X

18.2    Perduoto X X

18.3    Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+20) 
X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis
X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma (+/-)
X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 

suma (25.1+25.2+25.3)
X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X

25.2    Perduoto X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
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
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
1.059.243,40 60.817,14 2.684,86 0,00 65.022,08 11.218,01 74.032,17 0,00 1.273.017,66

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
1.086.925,48 66.099,30 495,74 0,00 31.987,41 11.412,58 52.639,81 22.150,26 1.271.710,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6.255,65 6.255,65

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 40.148,84 91,34 40.240,18

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 30.694,64 30.694,64

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 9.454,20 91,34 9.545,54

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-46.096,97 -46.096,97

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -46.096,97 -46.096,97

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-) -201,58 -91,34 -292,92

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5)
105,94 0,00 105,94

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 

sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14)
105,94 0,00 105,94

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-7)
6.255,65 6.255,65

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

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)
94.755,74 94.428,82 78.104,16 78.104,16

1.1    Gautinos finansavimo sumos 3.525,89 3.525,89

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

1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

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 90.895,00 90.895,00 78.091,80 78.091,80

1.5.1       Iš biudžeto 90.801,49 90.801,49 77.414,07 77.414,07

1.5.2       Kitos 93,51 93,51 677,73 677,73

1.6    Kitos gautinos sumos 334,85 7,93 12,36 12,36

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 94.755,74 94.428,82 78.104,16 78.104,16

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P12 Finansavimo sumos

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

136.137,07 932.745,22 0,00 30.648,80 -917.258,06

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 130.360,72 45.047,62 3.584,88 30.648,80 -36.701,88

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 5.776,35 887.697,60 -3.584,88 -880.556,18

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

1.120.977,06 194.212,81 0,00 7.769,88 -231.656,20

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.117.687,30 17.267,09 312,00 7.769,88 -53.087,05

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.289,76 176.945,72 -312,00 -178.569,15

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

17.238,72 8.816,59 0,00 115,31 -19.411,56

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 9.990,21 3.514,91 115,31 -6.861,37

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 7.248,51 8.816,59 -3.514,91 -12.550,19

4 Iš kitų šaltinių 11.326,48 1.578,18 243,58 -2.706,14

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 4.237,65 28,90 243,58 -2.106,14

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 7.088,83 1.549,28 -600,00

5 Iš viso finansavimo sumų 1.285.679,33 1.137.352,80 0,00 38.777,57 -1.171.031,96

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

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

 

1 2 10 11 12 13 14

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

3.525,89 185.798,92

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 172.940,14

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.525,89 12.858,78

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

1.091.303,55

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.089.949,22

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.354,33

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

6.759,06

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 6.759,06

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4 Iš kitų šaltinių 10.442,10

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.403,99

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 8.038,11

5 Iš viso finansavimo sumų 3.525,89 1.294.303,63
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos 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)
136.137,07 136.137,07 3.525,89 182.273,03 185.798,92

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
1.120.977,06 1.120.977,06 1.091.303,55 1.091.303,55

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

17.238,72 17.238,72 6.759,06 6.759,06

4 Iš kitų šaltinių 11.326,48 11.326,48 10.442,10 10.442,10

5 Iš viso 1.285.679,33 1.285.679,33 3.525,89 1.290.777,74 1.294.303,63

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P12 Gauta parama

Gautos paramos teikėjas    Gautos paramos dalykas

Eil.  
Nr.*

 
Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį *** 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys 120,00 120,00
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai
1
1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai 120,00 120,00
1 UAB Euroautomatai 300504786 120,00 120,00
2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3 Fiziniai asmenys* X
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X 1.429,28 X X X 1.429,28
5 Anonimiškai X
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

7 Iš viso X 1.549,28 1.549,28
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
  -   nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 
kaina toje teritorijoje;
  -  kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, 
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta 
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
  - ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
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P12 Paramos panaudojimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

Paramos likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Pinigais 7.088,83 1.549,28 -600,00 8.038,11

2 Turtu, išskyrus pinigus 1.700,00 -1.700,00 0,00

3 Paslaugomis

4 Turto panauda

5 Iš viso 8.788,83 1.549,28 -2.300,00 8.038,11

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse 
nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr.

Atidėjinių paskirtis
Atidėjinių vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, išskyrus 

padidėjimą dėl 
diskontavimo

Atidėjinių vertės 
pasikeitimas dėl 

diskontavimo

Panaudota atidėjinių 
suma

1 2 3 4 5 6
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 11.589,60 8.972,07 -1.496,70
12 Iš viso  atidėjinių 11.589,60 8.972,07 -1.496,70

ATIDĖJINIAI PAGAL J

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

JINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr.

Atidėjinių paskirtis
Panaikinta atidėjinių 

suma
Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 7 8 9
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 19.064,97
12 Iš viso  atidėjinių 19.064,97
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Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas
Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota)
Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus 8.441,27 8.441,27

1.1    Trumpalaikiai atidėjiniai 8.441,27 8.441,27

1.2    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis

2 Nuo vienų iki penkerių metų 10.623,70 10.623,70

3 Po penkerių metų

4 Atidėjinių suma, iš viso 19.064,97 19.064,97

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

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 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 26,05 41,31

4 Sukauptos mokėtinos sumos 71.064,30 80.103,25 14.839,93

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 71.064,30 65.263,32

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos 14.839,93 14.839,93

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,65 0,65

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3    Kitos mokėtinos sumos 0,65 0,65

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 71.091,00 80.145,21 14.839,93

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

2 Teisėjai

3 Valstybės tarnautojai

3.1    einantys vadovaujamas pareigas

3.2    patarėjai

3.3    specialistai

4 Kariai

5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 54 -913.088,43 -28.781,43 -684,47 -20.580,12 54 -818.133,11 -8.943,71 -259,87 -38.466,22

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 4,0 -94.296,87 -554,93 -1.795,09 4,0 -80.166,35 -1.306,94 -1.704,40

5.2    kiti darbuotojai 50,0 -818.791,56 -28.226,50 -684,47 -18.785,03 50,0 -737.966,76 -7.636,77 -259,87 -36.761,82

6 Kiti

7 Iš viso: 54 -913.088,43 -28.781,43 -684,47 -20.580,12 54 -818.133,11 -8.943,71 -259,87 -38.466,22

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -14.920,44 -411,36 -264,35 X -11.856,32 -133,34 -2.487,29

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis






