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Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai", Taikos g. 45, Neringa, Neringos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

� Patvirtinta
� ID: -2147401387
� D/L: 2021-03-29 14:45:21

�

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 213.248,80 108.145,84

I Nematerialusis turtas P03 3.874,81 3.460,72
I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 3.874,81 3.460,72
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5 Prestižas
II Ilgalaikismaterialusis turtas P04 209.373,99 104.685,12
II.1 Žemė
II.2 Pastatai 11.567,31 11.829,75
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 30.571,83 1.080,39
II.6 Transporto priemonės 113.177,51 82.374,75
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 15.472,72 4.401,32
II.9 Kitas ilgalaikismaterialusis turtas 38.584,62 4.998,91
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 283.977,69 227.887,35

I Atsargos P08 53.422,52 39.810,45
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 53.422,52 39.810,45
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5 Ilgalaikismaterialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 7.068,29 7.281,07
III Per vienusmetus gautinos sumos P10 111.480,12 70.305,90
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 P10 1.307,25 1.546,00
III.5 Sukauptos gautinos sumos 106.922,38 65.995,70
III.6 Kitos gautinos sumos 3.250,49 2.764,20
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigųekvivalentai P11 112.006,76 110.489,93

IŠVISOTURTO: 497.226,49 336.033,19
(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 308.464,87 192.298,24
I Iš valstybės biudžeto 1.733,46 3.812,43
II Iš savivaldybės biudžeto 251.407,05 119.049,68
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautiniųorganizacijų 52.709,30 48.485,13
IV Iš kitų šaltinių 2.615,06 20.951,00
E ĮSIPAREIGOJIMAI 107.273,57 85.628,22
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 107.273,57 85.628,22
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjųmetųdalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimųeinamųjųmetųdalis
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 19.542,47
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 19.542,47
II.6.2 Kitosmokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjamsmokėtinos sumos P17 3.341,01 20.591,00
II.10 Sudarbo santykiais susiję įsipareigojimai 6,83 6,05
II.11 Sukauptosmokėtinos sumos P17 103.818,68 45.404,70
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 107,05 84,00
F GRYNASIS TURTAS P18 81.488,05 58.106,73
I Dalininkųkapitalas
II Rezervai
II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III Nuosavybėsmetodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 81.488,05 58.106,73
IV.1 Einamųjųmetųperviršis ar deficitas 23.381,32 17.406,61
IV.2 Ankstesniųmetųperviršis ar deficitas 58.106,73 40.700,12
G MAŽUMOS DALIS

IŠVISOFINANSAVIMOSUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJOTURTO IR
MAŽUMOSDALIES:

497.226,49 336.033,19

____________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

____________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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� � � � � � � � � Patvirtinta
� � � � � � ID: -2147401387
� � � � � � D/L: 2021-03-29 14:45:21

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 40.700,12 40.700,12

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 17.406,61 17.406,61

9 Kiti pokyčiai

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 58.106,73 58.106,73

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 23.381,32 23.381,32

18 Kiti pokyčiai

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 81.488,05 81.488,05

�

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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� � � � � � Patvirtinta
� � � � � � ID: -2147401387
� � � � � � D/L: 2021-03-29 14:45:21

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 1.516,83 0,00 1.516,83 -107.598,74 0,00 -107.598,74
I Įplaukos 2.856.352,87 0,00 2.856.352,87 1.716.693,34 0,00 1.716.693,34
I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 2.645.410,85 0,00 2.645.410,85 1.594.905,40 0,00 1.594.905,40
I.1.1 Iš valstybės biudžeto 134.776,60 0,00 134.776,60 114.300,00 0,00 114.300,00
I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 2.500.928,31 0,00 2.500.928,31 1.429.132,75 0,00 1.429.132,75
I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniųorganizacijų lėšų 9.705,94 0,00 9.705,94 51.472,65 0,00 51.472,65
I.1.4 Iš kitų šaltinių
I.2 Išmokesčių
I.3 Iš socialinių įmokų
I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 175.186,76 0,00 175.186,76 20.752,00 0,00 20.752,00
I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 35.611,26 0,00 35.611,26 38.500,82 0,00 38.500,82
I.6 Gautos palūkanos
I.7 Kitos įplaukos 144,00 0,00 144,00 62.535,12 0,00 62.535,12
II Pervestos lėšos -202.176,96 0,00 -202.176,96 -99.969,38 0,00 -99.969,38
II.1 Į valstybės biudžetą
II.2 Į savivaldybiųbiudžetus -202.176,96 0,00 -202.176,96 -99.969,38 0,00 -99.969,38
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 P02 -2.652.659,08 0,00 -2.652.659,08 -1.724.322,70 0,00 -1.724.322,70
III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.843.327,25 0,00 -1.843.327,25 -1.301.824,00 0,00 -1.301.824,00
III.2 Komunaliniųpaslaugų ir ryšių -116.575,54 0,00 -116.575,54 -54.420,39 0,00 -54.420,39
III.3 Komandiruočių -300,00 0,00 -300,00 -1.064,70 0,00 -1.064,70
III.4 Transporto -305.341,83 0,00 -305.341,83 -159.886,34 0,00 -159.886,34
III.5 Kvalifikacijos kėlimo -2.273,85 0,00 -2.273,85 -1.601,55 0,00 -1.601,55
III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -9.394,91 0,00 -9.394,91 -4.312,55 0,00 -4.312,55
III.7 Atsargų įsigijimo -277.800,06 0,00 -277.800,06 -148.890,96 0,00 -148.890,96
III.8 Socialinių išmokų
III.9 Nuomos -33.679,64 0,00 -33.679,64 -12.667,72 0,00 -12.667,72
III.10 Kitųpaslaugų įsigijimo -63.358,00 0,00 -63.358,00 -34.212,37 0,00 -34.212,37
III.11 Sumokėtos palūkanos
III.12 Kitos išmokos -608,00 0,00 -608,00 -5.442,12 0,00 -5.442,12

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

PINIGŲ SRAUTŲATASKAITA
PAGAL2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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5

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 -4.296,14 0,00 -4.296,14
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -4.296,14 0,00 -4.296,14
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 200.000,00 0,00 200.000,00
I Įplaukos iš gautųpaskolų
II Gautųpaskolųgrąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimųapmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 200.000,00 0,00 200.000,00
IV.1 Iš valstybės biudžeto
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 200.000,00 0,00 200.000,00
IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniųorganizacijų
IV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

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) 1.516,83 0,00 1.516,83 88.105,12 0,00 88.105,12
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 110.489,93 110.489,93 22.384,81 22.384,81
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 112.006,76 112.006,76 110.489,93 110.489,93

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲATASKAITA
PAGAL2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „PASLAUGOS NERINGAI“ 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
 
 Biudžetinė įstaiga “Paslaugos Neringai” (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės  įstaiga, 

perregistruota 2017 m. gegužės 2 d. iš SĮ „Neringos savivaldybės butų ūkis“. 

Įstaigos steigėja Neringos savivaldybė.  

Įstaigos veiklos sritis – Neringos savivaldybės perduotų funkcijų įgyvendinimas, viešųjų 

paslaugų teikimas Neringos savivaldybės gyventojams. 

Įstaigos veiklos rūšys: viešųjų erdvių tvarkymas, priežiūra, atnaujinimas, vietinės rinkliavos 

už leidimą įvažiuoti mechaninėms transporto priemonėms į valstybės saugomą Neringosa 

savivaldybės administruojamą teritoriją rinkimas ir administravimas Neringos savivaldybės 

nustatyta tvarka, priešgaisrinės saugos veiklos vykdymas teisės aktų nustatyta tvarka, patalpų, 

priklausančių Neringos savivaldybei nuosavybės ir kitomis teisėmis, priežiūra, eksplotavimas, 

nuoma, kita teisėta veikla, jeigu ji yra reikalinga Neringos savivaldybės viešiesiems interesams 

patenkinti. 

Biudžetinė įstaiga “Paslaugos Neringai” savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

konstitucija, Civiliniu kodeksu, Savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

galiojančiais teisės aktais, steigėjo sprendimais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir nuostatais. Įstaiga 

yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, 

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. 

Įstaiga gauna lėšų iš savivaldybės biudžeto, gauna lėšų už teikiamas paslaugas, už 

dalyvavimą projektuose. Taip pat gali būti finansuojama iš valstybės ir kitų šaltinių. Turi paramos 

gavėjo statusą.         

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos 

direktorius. 

  Buhalterinė apskaita įstaigoje tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinės apskaitos 

programą „NEVDA VS“. 

 Biudžetinėje įstaigoje “Paslaugos Neringai” pagal pareigybių sąrašą yra patvirtintos 228 

pareigybės. 2020 m. gruodžio 31 dieną dirbo 125 darbuotojai t.y 122,5 etato. Vidutinis įstaigos 

sąraše esančių darbuotojų skaičius per 2019 metus – 103, per 2020 metus – 147 darbuotojai. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  
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II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas.  

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą 

reglamentuojančiais teisės aktais: viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartai, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas,  Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymas, kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės 

aktais. 

Apskaitos politika patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. VO-

115. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. Ši patvirtinta apskaitos politika taikoma nuo 2019 m. liepos 01 d. 

Įstaiga rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis keliamais šio lygio 

ataskaitų reikalavimais. Jį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo 

turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

duomenis.  

 Siekiant, kad  finansinėse ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos Įstaiga pasirinko apskaitos politiką, kuri 

atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

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

atsargumo, neutralumo. 

Finansinių atskaitų rinkinys sudarytas eurais. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje.  Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

   1) valstybės funkciją; 

   2) programą; 

   3) lėšų šaltinį;  

   4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Pajamos Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos 

registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 

verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos pagrindinės veiklos 

pajamos, kitos veiklos pajamos. 
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Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  ir palyginimo principais tuo 

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

gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: 

pagrindinės veiklos sąnaudos,  kitos veiklos sąnaudos. 

 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytomis 13-ajame VSAFAS “Nematerialusis turtas”. Nematerialusis turtas Įstaigos apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose pateikiamas likutine verte. 

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos 

skaičiavimo metodą. Nematerialiuoju turtu laikomas turtas, kuris neturi materialios formos, nuo kitų 

nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kurį naudojant numatoma gauti 

tiesioginės ar netiesioginės naudos. Likvidacinė vertė – 0.  

Eil.  
Nr.  

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 
normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 2 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 2 
3.  Kitas nematerialusis turtas 2 
4. Prestižas 5 

 

Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, 

nustatytomis 12-ajame VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas”. Ilgalaikis materialusis turtas – 

materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, paslaugoms teikti, 

nuomoti ar adimistraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei 

vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 

ilgalaikio materialiojo turto vertę (500 eurų).  

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, 

jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. 

Žemė ir kultūros vertybės finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvus:   
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Eilės 

Nr. 

Materialiojo ilgalaikio turto grupės Turto naudingo tarnavimo  

laikas, metais 

5. Pastatai   

5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 
gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio 
gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) 
pastatai 

100 

5.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 
betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai 
arba mediniai) 

100 

6. Infrastruktūros ir kiti statiniai   

6.1. Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai   

6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 100 

6.1.2. Metaliniai 35 

6.1.3. Mediniai 13 

6.3. Kiti statiniai 15 

7. Mašinos ir įrenginiai 
 

7.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 10 

7.2. Medicinos įranga 6 

7.3. Apsaugos įranga 6 

7.4. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšių įrengimai 3 

7.5. Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijš tinklų 
valdymo įrenginiai ir įranga 

8 

7.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

8. Transporto priemonės 
 

8.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 10 

8.2. Specialieji automobiliai 7 

8.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 
puspriekabės 

7 

8.4. Kitos transporto priemonės 10 

9. Baldai ir biuro įranga   

9.1. Baldai 7 

9.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

9.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės  4 

9.4. Kita biuro įranga 4 

10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
 

10.1. Scenos meno priemonės 10 

10.2. Muzikos instrumentai 20 

10.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 3 

10.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 1 



13 
 

 

10.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar Lietuvos 

Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomi nebalansinėse sąskaitose. 

 

Biologinis turtas 

 

Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu ne žemės ūkio paskirties 

biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai 

įvertinta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina 

arba verte,  kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio subjekto atliekamo vertinimo 

duomenimis. 

Atsargos 

 

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 8-

ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina (pagal įkainojimo būdą – FIFO), o sudarant metines finansines ataskaitas – įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina  arba grynąja realizavimo verte. 

Atsargomis laikomas turtas, kurį Įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar 

viešosioms paslaugoms teikti arba, kuris yra laikomas, numatant jį  parduoti ar paskirstyti vykdant 

įprastą veiklą, taip pat ūkinis inventorius, nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. 

Ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio 

įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. 

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

Kai atsargos sunaudojamos Įstaigos reikmėms, parduodamos ar kitaip perleidžiamos, jų 

balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos 

arba suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti Įstaigos veikloje  ūkinio inventoriaus vertė iš karto 

pripažįstama sąnaudomis. 

Finansinis turtas 
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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. 

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. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Pinigai – pinigai, esantys Įstaigos bankinėse sąskaitose, kasoje ir kasos aparatuose.  

Pinigus sudaro gaunami asignavimai iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, gautos 

paramos lėšos, taip pat gaunamos lėšos už turto nuomą ir kitas suteiktas paslaugas. 

Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir 

lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytomis 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai 

atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, savivaldybės, kitų išteklių, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą 

už simbolinį atlyginimą. 

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

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

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 

nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos 

gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).  

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į : 
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- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

- finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 
 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS “Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai, 19-ajame VSAFAS 

“Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys” ir 24-ajame VSAFAS “Su 

darbo santykiais susijusios išmokos” 

Finansiniai įsipareigijimai Įstaigos apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius 

įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi 

įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

Trumpalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 

mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai 

įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

įsipareigojimui atsirasti ir Įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 

finansiniu turtu.  

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 įpareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne viso 

šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. 

Pajamos 

 

Pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytomis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Gautos finansavimo sumos arba jų dalys 

pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos. 

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 

išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.  

Pagrindinės veiklos kitos pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse 

ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos  paslaugos, 
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nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus 

su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.  

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 

ekonominė nauda.  

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 11-

ajame VSAFAS „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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

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

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno 

mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ar 

pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.  

 

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 

Įstaigos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal ekonominius kriterijus finansinėse 

ataskaitose grupuojami į grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais. Finansinių 

ataskaitų elementai naudojami įstaigos finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti. Finansinės 

būklės ataskaitos elementai - turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas -

apibūdina įstaigos finansinę būklę. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir 

sąnaudos – reikalingos įstaigos veiklos rezultatams įvertinti. Tam naudojami pagrindinės veiklos 

perviršio ar deficito, kitos veiklos rezultato, finansinės ir investicinės veiklos rezultato, nuosavybės 

metodo įtakos ir atskaitomo laikotarpio grynojo perviršio ar deficito rodikliai. (Straipsnyje 

„Pagrindinės veiklos pajamos“ sumos atimant straipsnio „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ sumą). 

Turto nuvertėjimas 
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Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytomis 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra 

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto 

balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 

mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės 

arba kitos veiklos sąnaudas.  

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto 

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto 

vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 

nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 

ne didesne verte nei turto balansinė vertė.  

Segmentai 

Informacija pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS “Atsiskaitymas pagal segmentus”. Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus, 

kad galėtų teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. 

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

vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.  

  Įstaiga antrinių segmentų neturi. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS “Apskaitos politkos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas”. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos 

apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos 

klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška individuliai arba kartu su kitų to ataskaitinio 

laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra intervale nuo  didesnės nei 0,0025-0,5 procento per 

finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 
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III. PASTABOS 

 

Pastaba 1. (P3)  Nematerialusis turtas (toliau - NT).  

                                                                                                                           (eurais) 

Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigai 

Turtas laikinai 
nenaudojamas 
veikloje  

Įsigyta per 
ataskaitinį 
laikotarpį  

Gauta 
panaudos 
teise 

Veikloje 
naudojamas 
nudėvėtas 
turtas 

Nurašytas per 
ataskaitinį 
laikotarpį  

1 2  3 4 5  6 
1. Ilgalaikis 

nematerialus 
turtas 

3874,81 0 4186,60 0 1112,00 0 

 

Paaiškinimas 4 stulpelio: Per ataskaitinį laikotarpį modernizuotas IT tinklas ir serveris bei 

įsigyta programinė įranga už 4186,60 Eur.  

 

Pastaba 2. (P4)  Ilgalaikis materialusis turtas (toliau - IMT) 

                                                                                                        

                                                                                                                          (eurais) 

Eilės 
Nr. 

1 Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigai 

Turtas laikinai 
nenaudojamas 
veikloje  

Įsigyta per 
ataskaitinį 
laikotarpį  

Gauta 
patikėjimo 
teise 

Veikloje 
naudojamas 
nudėvėtas 
turtas 

Nurašytas per 
ataskaitinį 
laikotarpį  

0 1 2 3 4 5 6 7 
1. Ilgalaikis 

materialus 
turtas 

209373,99 0 122827,84 81895,50 3599,40 0 

 

Paaiškinimas 2 stulpelio: pastatai – 11567,31 Eur., medicinos įranga – 3936,56 Eur., 

transporto priemonės – 113177,51 Eur., mašinos ir įrenginiai – 26635,27 Eur., kompiuterinė įranga 

– 15472,72 Eur. ir kitas ilgalaikis materialusis turtas -  38584,62 Eur.  

Paaiškinimas 4 stulpelio: per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto: 

1205301 sąskaita – 2 defibriliatorius gelbėtojams už 3992 Eur.; 

1205401 sąskaita – 4 krūmapjoves, diskinio pjovimo stakles, šlavimo mašiną, 2 piktžolių 

šalintojus, grandininį pjūklą, diskinę kelmų frezą, el. srovės generatorių ir gavo nemokamai Zoom 

droną iš UAB „Bitė Lietuva“ už 26569,92 Eur.; 

1206001 sąskaita – automobilį VW Transporter už 41900 Eur.; 

1208201 sąskaita – 9 kompiuteriai ir modernizuotas serveris už 14383,27 Eur.; 

1209401 sąskaita – akumuliatorinė viniakalė, 4 biotualetai, 18 nešiojamų radijo ryšio 

stotelių, 8 suolai, 7 šiukšliadėžės ir gavo nemokamai tinklinio stovą iš fizinio asmens už 35982,65 

Eur. 



19 
 

 

Paaiškinimas 5 stulpelio: iš Neringos savivaldybės gauti 3 negyvenamieji pastatai 

(patalpos), 2 automobiliai, motoblokas, šepetys, pjūklas, darbastalis, pjaustytuvas, 3 terminalai, el. 

generatorius, rankovių vyniojimo ritės komplektas. 

 

            Pastaba 3.  Biologinis turtas.  

               Ataskaitiniu laikotarpiu biologinio turto Įstaiga neturėjo. 

 

Pastaba 4. (P8) Atsargos  

Medžiagų, žaliavų ir nenurašyto ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

likutis sudarė 53422,52 Eur, iš jų: medžiagos – 22313,14 Eur, kuras – 25648,16 eurai, 

medikamentai -  37,66 eurai, ūkinis inventorius – 5423,56 eurų. Naudojimui atiduotas inventorius 

kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. 

 

Pastaba 5. (P9) Išankstiniai mokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos. 

Išankstinius apmokėjimus sudaro 743,37 eurai:  UAB Bitė Lietuva ryšio paslaugos – 13,85  

eurų, AB Telia Lietuva – 2,56 eurai, UAB Neringos vanduo už vandenį – 2,88 eurai, UAB Baltic 

Auto už transporto remontą – 380,00 eurų, UAB Vakarų Ryterna už prekes – 164,58 eurai, UAB 

Kesko Senukai Lithuania už prekes – 39,64 eurai, UAB Techtransa už transporto remontą – 56,86 

eurai, kiti – 83 eurai. 

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: ateinančio laikotarpio draudimo sąnaudos –  

6324,92 eurai. 

 

Pastaba 6. (P10) Gautinos sumos. 

Per vienerius metus gautinas sumas laikotarpio pabaigoje sudarė 111 480,13 eurų:  

gautinos sumos už paslaugas -  1 307,25 eurai ( UAB Akordas-1 – 124,00 eurai, Neringos 

sporto mokykla – 62,50 eurų, BĮ Neringos muziejai – 60,00 eurų, UAB Kaštonų bulvaras – 399,00 

eurai, MB Guslinas – 504,00 eurai, IĮ Kuršių laivai – 22,00 eurai, kiti – 135,75 eurai),  

sukaupti atostoginiai su darbdavio socialinėmis įmokomis – 103 825,52 eurai, sukauptas 

gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto paslaugoms – 3096,87 eurų,  

kitos  gautinos sumos – 3250,49 eurų ( sodrai – 194,87 eurai, VMI – 19,16 eurai, išlaidų 

kompensavimas už elektros energiją UAB Tele Tower – 2 130,00 eurų, UAB Neringos 

komunalininkas – 320,09 eurai, UAB Medvedis – 397,02 eurai, UAB Akordas-1 – 144,17 eurų, kiti 

– 45,18 eurų ). 
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Pastaba 7. (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai eurai 

 

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 112 006,76 eurai:  

pajamų įmokos – 59261,19 eurai ( pajamų įmokos – 58982,72 eurai, gautos permokos 

107,06 eurai, neprabiudžetinti pinigai - 171,41 euras). 

pinigai pagal projektą „Kuršių nerija: kova su gaisrais”- 52 745,47 eurai. 

 

Pastaba 8. (P12) Finansavimo sumos  

Informacija apie finansavimo sumas ir finansavimo sumų likučius laikotarpio pabaigoje 

pateikta 20-ojo VSAFAS “Finansavimo sumos” pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį.  

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 308 464,87 eurai:  iš valstybės 

biudžeto –  1 733,46 eurai, savivaldybė biudžeto – 251 407,05 eurai, iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų – 52 709,30 eurų, kitų šaltinių – 2 615,06 eurų. 

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 133 198 eurų, iš 

savivaldybės biudžeto – 2 500 928,31 eurai, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų – 10 255,89 eurai, kiti šaltiniai – 9 818,28 eurų. 

Finansavimų sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veikloje: iš valstybės biudžeto – 128 

278,97 eurai, COVID -19 prekėms – 6998 eurai,  iš savivaldybės biudžeto – 2 380 129,85 eurai, iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 6 031,02 eurai, iš kitų šaltinių – 

7 203,22 eurai. 

 

Pastaba 9. (P17) Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 

Ataskaitinių laikotarpio pabaigoje  ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. 

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus – 107 273,57 eurus 

sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 3 341,01 euras ( AB Energijos skirstymo operatorius už 

elektros energiją – 290,46 eurai,  UAB „Transkona“ transporto techninę apžiūrą – 61,11 euras, 

UAB „Ignitis“ už elektros energiją – 234,38 eurai, UAB “Neringos Komunalininkas“ 

kompensacinės išlaidos už komunalines paslaugas – 2 408,95 eurai, UAB „Baltic Petroleum“ už 

kurą – 211,86 eurai, kiti tiekėjai – 134,25 eurai), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6,83 

eurų, sukaupti atostogų kaupiniai su darbdavio socialinio draudimo įmokoms sudaro 103 818,68  

eurai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 107,05 eurai ( 2018-02-13 gautas klaidingas mokėjimas – 

84,00, permokos už paslaugas – 23,05 eurai). 
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Pastaba 10. (P18) Grynasis turtas. 

Ankstesnių metų perviršį sudaro – 58 106,73 eurai, einamųjų metų – 23 381,32 eurai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis – 81 488,05 eurai. 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

Pastaba 11. Finansavimo pajamos. 

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20-ojo 

VSAFAS nustatytus reikalavimus. 

FINANSAVIMO PAJAMOS 

Suma, eurais 

Finansavimo teikėjas, paskirtis ir pavadinimas 
Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Iš valstybės biudžeto 128 713,82 110 317,46 

Iš savivaldybės biudžeto 2 400 912,21 1 571 961,44 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6431,02 2571,78 

Iš kitų šaltinių 34 072,86 262,44 

  Iš viso: 2 570 129,91 1 685 113,12 

 

Pastaba 12. (P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitiniais metais 12 177,24 eurai: už urnos su 

kremuotais žmogaus palaikais laikymą kapinių kolumbariumo nišoje buvo gauta 880 eurų, už 

suteiktas paslaugas 11 297,24 eurų. Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš karto nenaudojamos, 

jos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Suteiktų paslaugų pajamų įmokos naudojamos išlaidoms: 

nišą dengančių akmens plokštėms, užrašui,  simbolio iškalimui, kapinių ir kolumbariumo 

infrastruktūros plėtrai, priežiūrai, transporto bei kitų įrenginių įsigijimui. 

 

Pastaba 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 2 572 321,08 eurų. Veiklos 

rezultatų ataskaitoje pateikta informacija apie sąnaudas pagal straipsnius. Iš jų: didžiausią sąnaudų 

dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos. 
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Pastaba 14. (P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 

BĮ “Paslaugos Neringai“ etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį 

išmokėta 1 834 036,52 eurai darbo užmokesčio ir priskaičiuota  28 413,75 eurai socialinio draudimo 

sąnaudų. 

 

Pastaba 15. Kitos veiklos pajamos. 

Kitos veiklos pajamos – 13 759,25 eurai už turto nuomą.  

 

 

IV. KITA INFORMACIJA 

 Teisinių ginčų Įstaiga neturi. 

            Esminių po ataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Įstaigos veiklai nebuvo. 

 

 

 

Direktorė       Danguolė Seselskytė 

 

 

Vyr. buhalterė       Rita Knystautienė                      
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Patvirtinta
ID: -2147401387
D/L: 2021-03-29 14:45:21

�

eurais

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansinės sąskaitos
1KL Ilgalaikis turtas 213.248,80 108.145,84 105.102,96
11 Nematerialusis turtas 3.874,81 3.460,72 414,09
111 Plėtros darbai
112 Programinėįrangair jos licencijos 3.874,81 3.460,72 414,09
113 Patentai ir kitos licencijos
114 Literatūros,mokslo irmenokūriniai
115 Kitas nematerialusis turtas
116 Nebaigti projektai
117 Išankstiniai mokėjimai užnematerialųjį turtą
118 Prestižas
12 Ilgalaikismaterialusis turtas 209.373,99 104.685,12 104.688,87
1201 Žemė
1202 Pastatai 11.567,31 11.829,75 -262,44
12021 Gyvenamieji pastatai
12022 Negyvenamieji pastatai 11.567,31 11.829,75 -262,44
1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai
12031 Infrastruktūros statiniai
12032 Kiti statiniai
1204 Nekilnojamosios kultūros vertybės
12041 Kultūros paveldo statiniai
12042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
1205 Mašinos ir įrenginiai 30.571,83 1.080,39 29.491,44
12051 Gamybosmašinos ir įrenginiai
12052 Ginkluotė ir karinėtechnika
12053 Medicinos įranga
12054 Kitosmašinos ir įrenginiai 30.571,83 1.080,39 29.491,44
1206 Transporto priemonės 113.177,51 82.374,75 30.802,76
1207 Kilnojamosios kultūros vertybės
12071 Muziejinės vertybės
12072 Antikvariniai irmenokūriniai
12073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
1208 Baldai ir biuro įranga 15.472,72 4.401,32 11.071,40
12081 Baldai
12082 Kompiuterinė įranga 15.472,72 4.401,32 11.071,40
12083 Kitabiuro įranga
1209 Kitas ilgalaikismaterialusis turtas 38.584,62 4.998,91 33.585,71
12091 Scenosmenopriemonės
12092 Bibliotekų fondai
12093 Kitos vertybės
12094 Kitas ilgalaikismaterialusis turtas 38.584,62 4.998,91 33.585,71
1210 Nebaigtastatybair išankstiniai apmokėjimai
12101 Nebaigtastatyba
12102 Išankstiniai mokėjimai užilgalaikį materialųjį turtą
16 Ilgalaikis finansinis turtas
161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1612 Investicijos į kontroliuojamus neviešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1613 Investicijos į kitus subjektus
162 Investicijos į nenuosavybės vertybinius popierius
1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomąfinansinį turtą
1622 Investicijos į parduoti laikomąfinansinį turtą
163 Povienųmetų gautinos sumos
1631 Ilgalaikės paskolos
1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
166 Išankstiniai mokėjimai užilgalaikį finansinį turtą
17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
19 Biologinis turtas
191 Gyvūnai
192 Medynai
193 Parkų ir skverų želdiniai
194 Daugiamečiai sodiniai
195 Pasėliai
196 Kitas biologinis turtas
197 Išankstiniai mokėjimai užbiologinį turtą
2KL Trumpalaikis turtas 283.977,69 227.887,35 56.090,34
20 Atsargos 53.422,52 39.810,45 13.612,07
200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
201 Medžiagos ir žaliavos 47.998,96 31.962,00 16.036,96
202 Ūkinis inventorius 5.423,56 7.848,45 -2.424,89
203 Nebaigtagaminti produkcija
204 Nebaigtos vykdyti sutartys
205 Pagamintaprodukcija
206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
207 Kitas turtas, skirtas parduoti
21 Išankstiniai apmokėjimai 7.068,29 7.281,07 -212,78
211 Išankstiniai apmokėjimai 743,37 1.428,87 -685,50
212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 6.324,92 5.852,20 472,72
22 Pervienusmetus gautinos sumos 111.480,12 70.305,90 41.174,22
221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
2211 Povienųmetų gautinų sumųeinamųjųmetų dalis
2212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
222 Gautinos finansavimo sumos
223 Gautinosmokesčių sumos
224 Gautinos socialinės įmokos
225 Gautinos sumos užturto naudojimą 1.307,25 1.546,00 -238,75
226 Gautinos sumos užparduotas prekes, turtą,paslaugas
227 Gautinos sumos užkonfiskuotą turtą,baudos ir kitos netesybos
228 Sukauptos gautinos sumos 106.922,38 65.995,70 40.926,68
229 Kitos gautinos sumos 3.250,49 2.764,20 486,29
23 Trumpalaikės investicijos
231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai
232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai
233 Kitos trumpalaikės investicijos
24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 112.006,76 110.489,93 1.516,83
241 Pinigai bankų sąskaitose 112.006,76 110.489,93 1.516,83
242 Grynieji pinigai
243 Pinigai įšaldytosesąskaitose
244 Pinigai kelyje
245 Piniginiai dokumentai
246 Trumpalaikės investicijos (iki 3mėnesių)
3KL Grynasis turtas -81.488,05 -58.106,73 -23.381,32
31 Sukauptas perviršis ar deficitas -81.488,05 -58.106,73 -23.381,32
32 Rezervai
321 Tikrosios vertės rezervas
322 Kiti rezervai
33 Dalininkųkapitalas
4KL Finansavimo sumos -308.464,87 -192.298,24 -116.166,63
41 Finansavimo sumos (gautinos)
411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)
412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)
413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinėparama) (gautinos)
414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)
415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)
42 Finansavimo sumos (gautos) -308.464,87 -192.298,24 -116.166,63
421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)
4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)
4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)
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Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)
4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)
4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)
423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinėparama) (gautos) -52.709,30 -48.485,13 -4.224,17
4231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinėparama)nepiniginiamturtui įsigyti (gautos) -51.809,47 -46.402,65 -5.406,82
4232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinėparama)kitoms išlaidoms (gautos) -899,83 -2.082,48 1.182,65
424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -1.733,46 -3.812,43 2.078,97
4241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos) -728,00 -2.788,42 2.060,42
4242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -1.005,46 -1.024,01 18,55
425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -251.407,05 -119.049,68 -132.357,37
4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos) -245.296,98 -112.792,62 -132.504,36
4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -6.110,07 -6.257,06 146,99
426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -2.615,06 -20.951,00 18.335,94
4261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos) -2.615,06 -11.829,75 9.214,69
4262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 -9.121,25 9.121,25
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai
51 Ilgalaikiai atidėjiniai
52 Ilgalaikiai įsipareigojimai
521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
522 Ilgalaikės užsienio paskolos
523 Ilgalaikės vidaus paskolos
524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -107.273,57 -85.628,22 -21.645,35
61 Trumpalaikiai atidėjiniai
611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjųmetų dalis
612 Trumpalaikiai atidėjiniai
62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjųmetų dalis
621 Ilgalaikių įsipareigojimųpagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjųmetų dalis
622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjųmetų dalis
623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjųmetų dalis
624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjųmetų dalis
625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjųmetų dalis
63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
632 Trumpalaikės užsienio paskolos
633 Trumpalaikės vidaus paskolos
634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
641 Mokėtinos subsidijos
642 Mokėtinos dotacijos
643 Mokėtinos finansavimo sumos
6431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
6432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimųvaldytojų programųvykdytojams
6433 Kitosmokėtinos finansavimo sumos
65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
66 Mokėtinos socialinės išmokos
661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto
663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto
664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
665 Mokėtinos sumos pensijų fondams
666 Kitosmokėtinos socialinės išmokos
67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos
671 Grąžintini mokesčiai
672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos
673 Grąžintinos sumųužkonfiskuotą turtą,baudų irnetesybųpermokos
674 Kitos grąžintinos permokos
68 Pervestinos sumos -19.542,47 19.542,47
681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus
683 Pervestinos sumos išteklių fondams
684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms
685 Kitos pervestinos sumos
686 Grąžintinos finansavimo sumos -19.542,47 19.542,47
69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdomaveikla -107.273,57 -66.085,75 -41.187,82
691 Tiekėjamsmokėtinos sumos -3.341,01 -20.591,00 17.249,99
692 Mokėtinos sumos darbuotojams -6,83 -6,05 -0,78
693 Mokėtini veiklosmokesčiai
694 Gauti išankstiniai mokėjimai -23,06 -23,06
695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -103.902,67 -45.488,70 -58.413,97
7KL Pajamos -2.596.066,40 -1.705.865,12 -890.201,28
70 Finansavimopajamos -2.570.129,91 -1.685.113,12 -885.016,79
701 Panaudotų finansavimo sumųnepiniginiamturtui įsigyti pajamos -281.516,56 -119.968,11 -161.548,45
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Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
702 Panaudotų finansavimo sumųkitoms išlaidoms pajamos -2.288.613,35 -1.565.145,01 -723.468,34
71 Mokesčių pajamos
711 Apskaičiuotosmokesčių pajamos
712 Pervestinosmokesčių sumos į valstybės biudžetą
713 Pervestinosmokesčių sumos į savivaldybių biudžetus
714 Pervestinosmokesčių sumos išteklių fondams
715 Grąžintinosmokesčių sumos
72 Socialinių įmokųpajamos
721 Apskaičiuotos socialinių įmokųpajamos
722 Pervestinos socialinės įmokos
73 Turto naudojimopajamos -13.759,25 -18.552,00 4.792,75
731 Apskaičiuotos turto naudojimopajamos -13.759,25 -18.552,00 4.792,75
732 Pervestinos sumos užturto naudojimąį valstybės biudžetą
733 Pervestinos sumos užturto naudojimąį savivaldybių biudžetus
734 Pervestinos sumos užturto naudojimąkitiems viešojo sektoriaus subjektams
74 Prekių, turto,paslaugųpardavimopajamos -12.177,24 -2.200,00 -9.977,24
741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugųpardavimopajamos -122.603,34 -2.200,00 -120.403,34
742 Pervestinos sumos užparduotas prekes, turtą,paslaugas į valstybės biudžetą
743 Pervestinos sumos užparduotas prekes, turtą,paslaugas į savivaldybių biudžetus 110.426,10 110.426,10

75
Sumųužkonfiskuotą turtą,baudų irkitų netesybų, susijusių su kitanei finansinėar investicinėveikla,

pajamos
76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
761 Palūkanųpajamos
762 Baudų irdelspinigių pajamos
763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
764 Vertybinių popierių perkainojimopelnas
765 Dividendai
766 Finansinio turto perleidimopelnas
767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
77 Kitos pajamos
771 Rinkliavų pajamos
772 Kitos pajamos
8KL Sąnaudos 2.572.685,08 1.688.458,51 884.226,57
81 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos
82 Socialinių išmokų sąnaudos
821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos
822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos
823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos
824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos
825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos
83 Subsidijų,dotacijų, finansavimo sąnaudos
831 Subsidijų sąnaudos
832 Dotacijų sąnaudos
833 Finansavimo sąnaudos
87 Pagrindinės veiklos sąnaudos 2.572.321,08 1.687.821,52 884.499,56
8701 Darboužmokesčio sąnaudos 1.834.036,52 1.326.681,34 507.355,18
8702 Socialinio draudimo sąnaudos 28.413,75 20.547,36 7.866,39
8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 21.911,55 12.354,55 9.557,00
8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 103.172,70 54.420,39 48.752,31
8705 Komandiruočių sąnaudos 300,00 1.064,70 -764,70
8706 Transporto sąnaudos 305.616,43 159.895,34 145.721,09
8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2.273,85 1.601,55 672,30
8708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 8.447,91 4.312,55 4.135,36
8709 Nuvertėjimo irnurašytų sumų sąnaudos
8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 171.641,53 54.621,53 117.020,00
8711 Nuomos sąnaudos 33.679,64 12.667,72 21.011,92
8712 Kitų paslaugų sąnaudos 62.219,20 34.212,37 28.006,83
8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 608,00 5.442,12 -4.834,12
88 Kitos veiklos sąnaudos 400,34 -400,34
89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 364,00 236,65 127,35
891 Palūkanų sąnaudos
892 Baudų irdelspinigių sąnaudos 364,00 236,65 127,35
893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
894 Vertybinių popierių perkainojimonuostoliai
895 Finansinio turto perleidimonuostoliai
896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
9KL Specialiosios sąskaitos
91 Nuosavybėsmetodo įtaka
911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas
912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas
92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka
921 Apskaitos politikos keitimo įtaka
922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka
93 Pelnomokestis
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2.582.307,15 1.687.313,12
I FINANSAVIMOPAJAMOS 2.570.129,91 1.685.113,12
I.1 Iš valstybės biudžeto 128.713,82 110.317,46
I.2 Iš savivaldybiųbiudžetų 2.400.912,21 1.571.961,44
I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautiniųorganizacijų lėšų 6.431,02 2.571,78
I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 34.072,86 262,44
II MOKESČIŲ IRSOCIALINIŲ ĮMOKŲPAJAMOS
III PAGRINDINĖSVEIKLOSKITOSPAJAMOS 12.177,24 2.200,00
III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 122.603,34 58.276,78
III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitųpajamųsuma -110.426,10 -56.076,78
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.572.321,08 -1.687.821,52
I DARBOUŽMOKESČIO IRSOCIALINIODRAUDIMO P22 -1.862.450,27 -1.347.228,70
II NUSIDĖVĖJIMOIRAMORTIZACIJOS -21.911,55 -12.354,55
III KOMUNALINIŲPASLAUGŲIRRYŠIŲ -103.172,70 -54.420,39
IV KOMANDIRUOČIŲ -300,00 -1.064,70
V TRANSPORTO -305.616,43 -159.895,34
VI KVALIFIKACIJOSKĖLIMO -2.273,85 -1.601,55
VII PAPRASTOJOREMONTOIREKSPLOATAVIMO -8.447,91 -4.312,55
VIII NUVERTĖJIMOIRNURAŠYTŲSUMŲ
IX SUNAUDOTŲIRPARDUOTŲATSARGŲSAVIKAINA -171.641,53 -54.621,53
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -33.679,64 -12.667,72
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲPASLAUGŲ -62.219,20 -34.212,37
XIV KITOS -608,00 -5.442,12
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 9.986,07 -508,40
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 13.759,25 18.151,66
I KITOSVEIKLOSPAJAMOS P21 69.898,85 18.552,00
II PERVESTINOSĮ BIUDŽETĄKITOSVEIKLOSPAJAMOS -56.139,60
III KITOSVEIKLOSSĄNAUDOS -400,34
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -364,00 -236,65

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲAPSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ

23.381,32 17.406,61

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 23.381,32 17.406,61
I TENKANTISKONTROLIUOJANČIAJAMSUBJEKTUI
II TENKANTISMAŽUMOSDALIAI

____________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

____________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

VEIKLOS REZULTATŲATASKAITA
PAGAL2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai" ,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Taikos g. 45, Neringa, Neringos
sav.

Subjektas užsiima

Įstaiga vykdo savivaldybės viešųjų teritorijų
valymą ir priežiūrą, savivaldybės želdinių
priežiūrą ir tvarkymą, savivaldybės viešųjų
tualetų ir pastatųpriežiūrą ir tvarkymą,
savivaldybės teritorijoje esančios viešosios
infrastruktūros objektųpriežiūrą ir remontą,
savivaldybės ugniagesių-gelbėtojų ir vandens
gelbėtojų vietinių rinkliavųaptarnavimo veiklą.

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai
padaliniai buvo šie:

Eil.
Nr. Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
147 203

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla
nebuvo vykdomavisus finansinius metus
(data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinkaVSAFAS.
Įstaiga, tvarkydamabuhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LRViešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus įsakymu .Apskaitos politika
apimaūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Įstaigos finansiniaimetai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1)valstybės funkciją;
2)programą;
3)lėšų šaltinį;
4)valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto,
veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginiomato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formąprincipai. Pateikiama
informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą eurą.
3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajameVSAFASpateiktą savoką ir NT nustatytus kriterijus.
NT pirminio pripažinimometu apskaitoje yra registruojamas įsigijomo 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.

NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirtstomaper visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu
metodu. Likvidacinė vertė - 0.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Neatlygintinai gautas IMT ir kito VSSregistruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra)
pagal IMT perdavimo dienos būklę.
Įsigytas IMT už simbolinį mokestį registruojamas IMT tikrąja verte, jei tikrąją vertę galimapatikimai nustatyti ir kai tas
subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalimapatikimai nustatyti, IMT
registruojamas simboline vieno euro verte.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal IMT nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvus.
IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka IMT sąvoką ir VSAFASnustatytus IMT pripažinimo kriterijus.
Įsigytas IMT pirminio pripažinimomomentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT,
išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir
nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0,29 eurų.

Neatlygintinai gautas IMT ne iš VSSregistruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai
nustatyti negalima, tuomet IMT registruojamas simboline vieno euro verte.
Neatlygintinai gautas IMT ir kito VSSregistruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra)
pagal IMT perdavimo dienos būklę.

Įsigytas IMT už simbolinį mokestį registruojamas IMT tikrąja verte, jei tikrąją vertę galimapatikimai nustatyti ir kai tas
subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalimapatikimai nustatyti, IMT
registruojamas simboline vieno euro verte.
IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal IMT nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvus

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Pirminio pripažinimometu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jųmažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant
paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimometodą.
Atsargų sunaudojimas arba paradavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje
apskaitoje registruojamakiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
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2 Apskaitos politika

Atsargomis taip pat laikomas Įstaigos ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir
kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikainamažesnė už Vyriausybės nustatytąminimalią įstaigos ilgalaikiomaterialiojo turto
vertą priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkomanebalansinėse sąskaitose
kiekine ir vertine išraiška.
Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį nebuvomažinta.

8 Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20VSAFASnustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo
sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis
susijusios sąnaudos. Įstaiga gauna finansavimą iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Europos Sąjungos (finansinė
parama).

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajameVSAFAS„Segmentai“.
VSSapskaita tvarkoma skirstant į segmentus (komunalinis ūkis). Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – veiklos dalis,
apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijoje, atlikimą. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui
pagrindas yra neaiškus, jei įmanoma, konkrečiamsegmentui bus skirstomi procentiniu dydžiu pagal to laikotarpio panaudotų
finansavimo sumų struktūrą, jei neįmanoma - priskiriami didžiausią veiklos dalį sudarančiamviešosios tvarkos ir visuomenės
apsaugos sektoriaus segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajameVSAFAS„Kitos pajamos“ ir 20-ajameVSAFAS
„Finansavimo sumos“.
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, jogVSSgaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai
galimapatikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos
gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Jei įstaiga yra atsakinga už
tamtikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir
neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos
pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį
suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimomomento.

14 Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jais 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.
Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.
Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus
- gruodžio 31 dieną.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus
atvejus, kai konkretus VSAFASreikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra
užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitiniųmetų finansinius
rezultatus.Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį,
pateikiami aiškinamajame rašte.

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Paskutinėpraėjusio

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos

Nr.

Paskutinėpraėjusio
ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio
diena, įvertinus
apskaitos politikos
keitimo irklaidų
taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A ILGALAIKISTURTAS 108.145,84 108.145,84
I Nematerialusis turtas 3.460,72 3.460,72
I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinėįrangair jos licencijos 3.460,72 3.460,72
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5 Prestižas
II Ilgalaikismaterialusis turtas 104.685,12 104.685,12
II.1 Žemė
II.2 Pastatai 11.829,75 11.829,75
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai 1.080,39 1.080,39
II.6 Transporto priemonės 82.374,75 82.374,75
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 4.401,32 4.401,32
II.9 Kitas ilgalaikismaterialusis turtas 4.998,91 4.998,91
II.10 Nebaigtastatybair išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINISTURTAS
C TRUMPALAIKISTURTAS 227.887,35 227.887,35
I Atsargos 39.810,45 39.810,45
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 39.810,45 39.810,45
I.3 Nebaigtagaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagamintaprodukcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5 Ilgalaikismaterialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai 7.281,07 7.281,07
III Pervienusmetus gautinos sumos 70.305,90 70.305,90
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos užturto naudojimą,parduotas prekes, turtą,paslaugas 1.546,00 1.546,00
III.5 Sukauptos gautinos sumos 65.995,70 65.995,70
III.6 Kitos gautinos sumos 2.764,20 2.764,20
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 110.489,93 110.489,93

IŠVISOTURTO 336.033,19 336.033,19
D FINANSAVIMOSUMOS 192.298,24 192.298,24
I Iš valstybės biudžeto 3.812,43 3.812,43
II Iš savivaldybės biudžeto 119.049,68 119.049,68
III Iš Europos Sąjungos,užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 48.485,13 48.485,13
IV Iš kitų šaltinių 20.951,00 20.951,00
E ĮSIPAREIGOJIMAI 85.628,22 85.628,22
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 85.628,22 85.628,22
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjųmetų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjųmetų 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 19.542,47 19.542,47
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 19.542,47 19.542,47
II.6.2 Kitosmokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjamsmokėtinos sumos 20.591,00 20.591,00
II.10 Sudarbo santykiais susiję įsipareigojimai 6,05 6,05
II.11 Sukauptosmokėtinos sumos 45.404,70 45.404,70
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 84,00 84,00
F GRYNASISTURTAS 58.106,73 58.106,73
I Dalininkųkapitalas
II Rezervai
II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III Nuosavybėsmetodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 58.106,73 58.106,73
IV.1 Einamųjųmetų perviršis ar deficitas 17.406,61 17.406,61
IV.2 Ankstesniųmetų perviršis ar deficitas 40.700,12 40.700,12
G MAŽUMOSDALIS

IŠVISOFINANSAVIMOSUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,GRYNOJOTURTOIR
MAŽUMOSDALIES

336.033,19 336.033,19

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

________________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo irklaidųtaisymo įtak

APSKAITOSPOLITIKOSKEITIMOIRKLAIDŲTAISYMOĮTAKAFINANSINĖSBŪKLĖSATASKAITOSSTRAIPSNIAMS
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Praėjęsataskaitinis

Eil.
Nr. Straipsniai

PastabosNr. Praėjęsataskaitinis
laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas(-)

laikotarpis, įvertinus
apskaitospolitikos
keitimoir klaidų
taisymoįtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A PAGRINDINĖSVEIKLOSPAJAMOS 1.687.313,12 1.687.313,12
I FINANSAVIMOPAJAMOS 1.685.113,12 1.685.113,12
I.1 Iš valstybės biudžeto 110.317,46 110.317,46
I.2 Iš savivaldybių biudžetų 1.571.961,44 1.571.961,44
I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2.571,78 2.571,78
I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 262,44 262,44
II MOKESČIŲ IRSOCIALINIŲ ĮMOKŲPAJAMOS
III PAGRINDINĖSVEIKLOSKITOSPAJAMOS 2.200,00 2.200,00
III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 58.276,78 58.276,78
III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -56.076,78 -56.076,78
B PAGRINDINĖSVEIKLOSSĄNAUDOS -1.687.821,52 -1.687.821,52
I DARBOUŽMOKESČIO IRSOCIALINIODRAUDIMO -1.347.228,70 -1.347.228,70
II NUSIDĖVĖJIMO IRAMORTIZACIJOS -12.354,55 -12.354,55
III KOMUNALINIŲPASLAUGŲ IRRYŠIŲ -54.420,39 -54.420,39
IV KOMANDIRUOČIŲ -1.064,70 -1.064,70
V TRANSPORTO -159.895,34 -159.895,34
VI KAVALIFIKACIJOSKĖLIMO -1.601,55 -1.601,55
VII PAPRASTOJOREMONTO IREKSPLOATAVIMO -4.312,55 -4.312,55
VIII NUVERTĖJIMO IRNURAŠYTŲSUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IRPARDUOTŲATSARGŲSAVIKAINA -54.621,53 -54.621,53
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -12.667,72 -12.667,72
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲPASLAUGŲ -34.212,37 -34.212,37
XIV KITOS -5.442,12 -5.442,12
C PAGRINDINĖSVEIKLOSPERVIRŠISARDEFICITAS -508,40 -508,40
D KITOSVEIKLOSREZULTATAS 18.151,66 18.151,66
I KITOSVEIKLOSPAJAMOS 18.552,00 18.552,00
II PERVESTINOSĮ BIUDŽETĄKITOSVEIKLOSPAJAMOS
III KITOSVEIKLOSSĄNAUDOS -400,34 -400,34
E FINANSINĖSIRINVESTICINĖSVEIKLOSREZULTATAS -236,65 -236,65

F APSKAITOSPOLITIKOSKEITIMOIRESMINIŲAPSKAITOSKLAIDŲTAISYMO
ĮTAKA

G PELNOMOKESTIS
H GRYNASISPERVIRŠISARDEFICITASPRIEŠNUOSAVYBĖSMETODOĮTAKĄ 17.406,61 17.406,61
I NUOSAVYBĖSMETODOĮTAKA
J GRYNASISPERVIRŠISARDEFICITAS 17.406,61 17.406,61
I TENKANTISKONTROLIUOJANČIAJAMSUBJEKTUI
II TENKANTISMAŽUMOSDALIAI

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

________________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitospolitikoskeitimoir klaidųtaisymoįtaka

APSKAITOSPOLITIKOSKEITIMOIRKLAIDŲTAISYMOĮTAKAVEIKLOSREZULTATŲATASKAITOS
STRAIPSNIAMS
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P2 Informacijapagal segmentus

� � � �
Eil.
Nr.

Finansiniųataskaitųstraipsniai Bendrosvalstybės
paslaugos Gynyba Viešoji tvarkair

visuomenėsapsauga Ekonomika Aplinkosapsauga Būstas ir komunalinis
ūkis Sveikatosapsauga Poilsis, kultūrair

religija Švietimas Socialinė apsauga
Išviso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -707.958,78 -253.201,55 -1.207.643,31 -403.517,44 -2.572.321,08

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -681.146,61 -232.955,20 -645.220,67 -303.127,79 -1.862.450,27

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -13.281,42 -0,07 -4.508,06 -4.122,00 -21.911,55

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.956,80 -159,35 -98.184,65 -1.871,90 -103.172,70

1.4 Komandiruočių -100,00 -200,00 -300,00

1.5 Transporto -3.559,61 -10.157,16 -234.454,33 -57.445,33 -305.616,43

1.6 Kvalifikacijos kėlimo -2.163,85 -110,00 -2.273,85

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -133,39 -6.474,88 -1.839,64 -8.447,91

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -8.187,19 -139.816,11 -23.638,23 -171.641,53

1.10 Socialinių išmokų

1.11 Nuomos -968,00 -27.008,82 -5.702,82 -33.679,64

1.12 Finansavimo

1.13 Kitų paslaugų -6.046,34 -1.609,19 -49.411,94 -5.151,73 -62.219,20

1.14 Kitos -300,00 -308,00 -608,00

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1 Išmokos -694.677,36 -253.014,29 -1.309.210,22 -395.757,21 -2.652.659,08

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -681.146,61 -232.955,20 -626.097,65 -303.127,79 -1.843.327,25

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.956,80 -159,35 -111.587,49 -1.871,90 -116.575,54

3.1.3 Komandiruočių -100,00 -200,00 -300,00

3.1.4 Transporto -3.559,61 -10.157,16 -234.179,73 -57.445,33 -305.341,83

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -2.163,85 -110,00 -2.273,85

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -133,39 -7.421,88 -1.839,64 -9.394,91

3.1.7 Atsargų įsigijimo -8.000,00 -249.800,06 -20.000,00 -277.800,06

3.1.8 Socialinių išmokų

3.1.9 Nuomos -968,00 -27.008,82 -5.702,82 -33.679,64

3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -6.046,34 -1.609,19 -50.550,74 -5.151,73 -63.358,00

3.1.11 Sumokėtos palūkanos

3.1.12 Kitos išmokos -300,00 -308,00 -608,00

ATASKAITINIOLAIKOTARPIOINFORMACIJAPAGALVEIKLOSSEGMENTUSATASKAITINIOLAIKOTARPIOINFORMACIJAPAGALVEIKLOSSEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansiniųataskaitųstraipsniai Bendrosvalstybės
paslaugos Gynyba Viešoji tvarkair

visuomenėsapsauga Ekonomika Aplinkosapsauga Būstas ir komunalinis
ūkis Sveikatosapsauga Poilsis, kultūrair

religija Švietimas Socialinė apsauga
Išviso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -1.687.821,52 -1.687.821,52

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.347.228,70 -1.347.228,70

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -12.354,55 -12.354,55

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -54.420,39 -54.420,39

1.4 Komandiruočių -1.064,70 -1.064,70

1.5 Transporto -159.895,34 -159.895,34

1.6 Kvalifikacijos kėlimo -1.601,55 -1.601,55

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -4.312,55 -4.312,55

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -54.621,53 -54.621,53

1.10 Socialinių išmokų

1.11 Nuomos -12.667,72 -12.667,72

1.12 Finansavimo

1.13 Kitų paslaugų -34.212,37 -34.212,37

1.14 Kitos -5.442,12 -5.442,12

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1 Išmokos -1.724.322,70 -1.724.322,70

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.301.824,00 -1.301.824,00

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -54.420,39 -54.420,39

3.1.3 Komandiruočių -1.064,70 -1.064,70

3.1.4 Transporto -159.886,34 -159.886,34

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.601,55 -1.601,55

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -4.312,55 -4.312,55

3.1.7 Atsargų įsigijimo -148.890,96 -148.890,96

3.1.8 Socialinių išmokų

3.1.9 Nuomos -12.667,72 -12.667,72

3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -34.212,37 -34.212,37

3.1.11 Sumokėtos palūkanos

3.1.12 Kitos išmokos -5.442,12 -5.442,12

PRAĖJUSIOATASKAITINIOLAIKOTARPIOINFORMACIJAPAGALVEIKLOSSEGMENTUSPRAĖJUSIOATASKAITINIOLAIKOTARPIOINFORMACIJAPAGALVEIKLOSSEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitasnematerialusis
turtas

Nebaigtiprojektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Nebaigtiprojektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Eil.
Nr. Straipsniai Plėtrosdarbai Programinė įrangair

jos licencijos
Patentai ir kitos
licencijos(išskyrus
nurodytus4
stulpelyje)

Literatūros,moksloir
menokūriniai

Kitasnematerialusis
turtas Nebaigtiprojektai Išankstiniai

apmokėjimai

Prestižas Išviso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

7.238,98 7.238,98

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 6.776,00 6.776,00

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 6.776,00 6.776,00

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį

-2.589,40 -2.589,40

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -2.589,40 -2.589,40

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

11.425,58 11.425,58

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

X -3.778,26 X X X -3.778,26

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -3.772,58 X X X -3.772,58

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 0,07 X X X 0,07

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -7.550,77 X X X -7.550,77

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJOTURTOBALANSINĖSVERTĖSPASIKEITIMASPERATASKAITINĮLAIKOTARPĮ

Kitasnematerialusis turtas

NEMATERIALIOJOTURTOBALANSINĖSVERTĖSPASIKEITIMASPERATASKAITINĮLAIKOTARPĮ

Xpažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
*Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
*Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P3 Nematerialusis turtas

Kitasnematerialusis
turtas

Nebaigtiprojektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Nebaigtiprojektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Eil.
Nr. Straipsniai Plėtrosdarbai Programinė įrangair

jos licencijos
Patentai ir kitos
licencijos(išskyrus
nurodytus4
stulpelyje)

Literatūros,moksloir
menokūriniai

Kitasnematerialusis
turtas Nebaigtiprojektai Išankstiniai

apmokėjimai

Prestižas Išviso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

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)

3.874,81 3.874,81

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

3.460,72 3.460,72

Kitasnematerialusis turtas

Xpažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
*Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
*Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 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
17.384,74 15.083,69 121.116,66 8.110,20 7.329,06 169.024,35

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 32.251,92 41.900,00 14.383,27 35.982,65 124.517,84

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 32.251,92 41.900,00 14.383,27 35.982,65 124.517,84

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-1.690,00 -1.690,00

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -1.690,00 -1.690,00

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
17.384,74 45.645,61 163.016,66 22.493,47 43.311,71 291.852,19

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio

pradžioje
X -5.554,99 -14.003,30 -38.741,91 -3.708,88 X -2.330,15 X X -64.339,23

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo

suma*
X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį

laikotarpį
X -262,44 -1.070,48 -11.097,24 -3.311,87 X -2.396,94 X X -18.138,97

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
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 nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X -5.817,43 -15.073,78 -49.839,15 -7.020,75 X -4.727,09 X X -82.478,20

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

ILGALAIKIOMATERIALIOJOTURTOBALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastatai
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

ILGALAIKIOMATERIALIOJOTURTOBALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas ilgalaikis
materialusis

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 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
25.1 Parduoto X X X X X X X X X

25.2 Perduoto X X X X X X X X X

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)
11.567,31 30.571,83 113.177,51 15.472,72 38.584,62 209.373,99

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
11.829,75 1.080,39 82.374,75 4.401,32 4.998,91 104.685,12

Pastatai
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Kitas ilgalaikis
materialusis

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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 39.810,45 39.810,45
2 Įsigyta atsargųper ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 277.800,06 277.800,06
2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 277.800,06 277.800,06
2.2 Nemokamai gautųatsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-264.187,99 -264.187,99

3.1 Parduota
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje -264.187,99 -264.187,99
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)

53.422,52 53.422,52

7 Atsargųnuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautųatsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargųnuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10
Atsargųnuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį
suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
sunaudotų ir nurašytųatsargųnuvertėjimas
(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 Atsargųnuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargųnuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargųbalansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(6-14)

53.422,52 53.422,52

16 Atsargųbalansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(1-7)

39.810,45 39.810,45

ATSARGŲVERTĖS PASIKEITIMAS PERATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

ATSARGŲVERTĖS PASIKEITIMAS PERATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 7.068,29 7.281,07

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 743,37 1.428,87

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 išankstiniai apmokėjimai

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 6.324,92 5.852,20

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 7.068,29 7.281,07

INFORMACIJAAPIEIŠANKSTINIUSAPMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr. Straipsniai
Iš viso Tarpjų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarpjų iš
kontroliuojamų ir

asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarpjų iš viešojo
sektoriaus subjektų

Tarpjų 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)

111.480,12 107.264,87 70.305,90 68.176,22

1.1 Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautinimokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1 Gautinimokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.307,25 1.546,00
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 1.307,25 1.546,00
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 106.922,38 106.478,72 65.995,70 65.995,70
1.5.1 Iš biudžeto 106.478,72 106.478,72 65.995,70 65.995,70
1.5.2 Kitos 443,66
1.6 Kitos gautinos sumos 3.250,49 786,15 2.764,20 2.180,52

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 111.480,12 107.264,87 70.305,90 68.176,22

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJAAPIEPERVIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavima

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+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose
1.2 Pinigai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6 Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 19.542,47
2.1 Pinigai bankų sąskaitose 19.542,47
2.2 Pinigai kasoje
2.3 Pinigai kelyje
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6 Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

112.006,76 90.947,46

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 112.006,76 90.947,46
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 trijųmėnesių
3.7 Kiti pinigų ekvivalentai
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 112.006,76 110.489,93
5 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

INFORMACIJAAPIEPINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskai nį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumų

liku s ataskai nio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos

(gautos), išskyrus

neatlygin nai gautą

turtą

Finansavimo sumų

pergrupavimas*

Neatlygin nai gautas

turtas

Perduota ki ems

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

(gau nų)

pasikei mas

Ki pokyčiai

Finansavimo sumų

liku s ataskai nio

laikotarpio pabaigoje

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

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir

tarptau nių organizacijų)

3.812,43 134.776,60 -136.855,57 1.733,46

1.1 Nepiniginiam turtui įsigy 2.788,42 -2.060,42 728,00

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuo 1.024,01 134.776,60 -134.795,15 1.005,46

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio

valstybių ir tarptau nių organizacijų)

119.049,68 2.500.928,31 0,00 -2.368.570,94 251.407,05

2.1 Nepiniginiam turtui įsigy 112.792,62 136.177,18 -3.672,82 245.296,98

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuo 6.257,06 2.500.928,31 -136.177,18 -2.364.898,12 6.110,07

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptau nių

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams

finansuo )

48.485,13 9.705,94 0,00 -5.481,77 52.709,30

3.1 Nepiniginiam turtui įsigy 46.402,65 5.406,82 51.809,47

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuo 2.082,48 9.705,94 -5.406,82 -5.481,77 899,83

4 Iš kitų šal nių 20.951,00 2.378,96 -20.714,90 2.615,06

4.1 Nepiniginiam turtui įsigy 11.829,75 2.378,96 -11.593,65 2.615,06

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuo 9.121,25 -9.121,25 0,00

5 Iš viso finansavimo sumų 192.298,24 2.645.410,85 2.378,96 -2.531.623,18 308.464,87

FINANSAVIMOSUMOSPAGALŠALTINĮ, TIKSLINĘPASKIRTĮIRJŲPOKYČIAIPERATASKAITINĮLAIKOTARPĮFINANSAVIMOSUMOSPAGALŠALTINĮ, TIKSLINĘPASKIRTĮIRJŲPOKYČIAIPERATASKAITINĮLAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

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

3.812,43 3.812,43 1.733,46 1.733,46

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

119.049,68 119.049,68 251.407,05 251.407,05

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)

48.485,13 48.485,13 52.709,30 52.709,30

4 Iš kitų šaltinių 20.951,00 20.951,00 2.615,06 2.615,06
5 Iš viso 192.298,24 192.298,24 308.464,87 308.464,87

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMOSUMŲLIKUČIAI
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1 2 3 4 �
1 Nematerialusis turtas � �
1.1 Programinė įranga ir jos licencijos � �
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) � �
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai � �
1.4 Nebaigti projektai � �
1.5 Kitas nematerialusis turtas � �
2 Ilgalaikis materialusis turtas � �
2.1 Žemė � �
2.2 Gyvenamieji pastatai � �
2.3 Kiti pastatai � �
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai � �
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės � �
2.6 Mašinos ir įrenginiai � �
2.7 Transporto priemonės � �
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės � �
2.9 Baldai ir biuro įranga � �
2.10 Kitos vertybės � �
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas � �
2.12 Nebaigta statyba � �
3 Biologinis turtas � �
3.1 Gyvūnai � �
3.2 Medynai � �
3.3 Parkų ir skverų želdiniai � �
3.4 Daugiamečiai sodiniai � �
3.5 Pasėliai � �
3.6 Kitas biologinis turtas � �
4 Atsargos � �
4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos � �
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius � �
4.3 Nebaigta gaminti produkcija � �
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) � �
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti � �
5 Iš viso � �

� �
Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos: � �

� �

Eil.
Nr. Nustatymo pagrindas Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis
� �

1 2 3 4 � �
� �

Iš viso � �
� �
� �
� �

Eil.
Nr. Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų

diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų

diena
� �

1 2 3 4 � �
1 Per vienerius metus � �
2 Nuo vienerių iki penkerių metų � �
3 Po penkerių metų � �
4 Iš viso � �

� �
Veiklos nuoma � �

� �
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos: � �

� �

Eil.
Nr. Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų

diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų

diena
� �

1 2 3 4 � �
1 Per vienerius metus (suma) � �
2 Nuo vienerių iki penkerių metų � �
3 Po penkerių metų � �
4 Iš viso � �

� �

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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� �
� �

Eil.
Nr. Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų

diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų

diena
� �

1 2 3 4 � �
1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -33.679,64 -12.667,72 � �
2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) � �
3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) � �

�
Panauda �

�
� �
� �
� �

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis � �

1 2 3 4 � �
1 Nematerialusis turtas � �
1.1 Programinė įranga ir jos licencijos � �
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) � �
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai � �
1.4 Nebaigti projektai � �
1.5 Kitas nematerialusis turtas � �
2 Ilgalaikis materialusis turtas 6.493,86 � �
2.1 Žemė � �
2.2 Gyvenamieji pastatai � �
2.3 Kiti pastatai � �
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai � �
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės � �
2.6 Mašinos ir įrenginiai � �
2.7 Transporto priemonės 6.493,86 � �
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės � �
2.9 Baldai ir biuro įranga � �
2.10 Kitos vertybės � �
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas � �
2.12 Nebaigta statyba � �
3 Biologinis turtas � �
3.1 Gyvūnai � �
3.1 Medynai � �
3.1 Parkų ir skverų želdiniai � �
3.1 Daugiamečiai sodiniai � �
3.1 Pasėliai � �
3.1 Kitas biologinis turtas � �
4 Atsargos � �
4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos � �
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius � �
4.3 Nebaigta gaminti produkcija � �
4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) � �
4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti � �
5 Iš viso 6.493,86 � �

� �

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. Straipsniai
Iš viso

Tarpjų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarpjų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

Iš viso
Tarpjų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarpjų
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 6,83 6,05

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 3.341,01 20.591,00

4 Sukauptos mokėtinos sumos 103.818,68 45.404,70 522,36

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 103.818,68 45.404,70 522,36

4.3 Kitos sukauptos sąnaudos

4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 107,05 84,00

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 23,06

5.3 Kitos mokėtinos sumos 83,99 84,00

6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 107.273,57 66.085,75 522,36

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJAAPIEKAIKURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 122.603,34 58.276,78
1.1 Pajamos iš rinkliavų 110.426,10 56.076,78

1.2
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams

draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 12.177,24 2.200,00

1.4 Kitos

2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -110.426,10 -56.076,78
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 12.177,24 2.200,00

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲPAJAMŲPATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IRAUKŠTESNIOJOLYGIŲVIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTOFINANSINIŲATASKAITŲAIŠKINAMAJAMERAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų

aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 69.898,85 18.552,00
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo

1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3 Pajamos iš administracinių baudų

1.4 Nuomos pajamos 13.759,25 18.552,00

1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6 Kitos 56.139,60

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -56.139,60
3 Kitos veiklos sąnaudos -400,34
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

3.4 Paslaugų sąnaudos -400,34

3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

3.6 Kitos veiklos sąnaudos

4 Kitos veiklos rezultatas 13.759,25 18.151,66

KITOS VEIKLOS PAJAMŲIRSĄNAUDŲPATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IRAUKŠTESNIOJOLYGIŲVIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTOFINANSINIŲATASKAITŲAIŠKINAMAJAMERAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų

aiškinamojo rašto tekste.
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -1.326.681,34 -20.547,36 203

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal

kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias

darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas,

autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -1.326.681,34 -20.547,36 203

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -608,00
1.1 Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

1.2 Narystės mokesčiai

1.3 Stipendijos studentams

1.4 Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)

1.5 Veiklos mokesčiai

1.6 Kitos -608,00

INFORMACIJOSAPIEKITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGALPOBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJOLYGIO
FINANSINIŲATASKAITŲAIŠKINAMAJAMERAŠTE
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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 108 -1.354.506,76 -17.668,20 39 -418.878,81 -77.153,82
5.1 einantys vadovaujamas pareigas 2,0 -52.845,26 -7.607,13 2,0 -30.277,26 -5.340,06

5.2 kiti darbuotojai 106,0 -1.301.661,50 -10.061,07 37,0 -388.601,55 -71.813,76

6 Kiti 39,0 -423.750,16 -66.525,15 37,0 -388.601,55 -71.813,76
7 Iš viso: 147 -1.778.256,92 -84.193,35 76 -807.480,36 -148.967,58
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -41.560,75 -4.503,11 X -16.949,30 -3.598,06

INFORMACIJOSAPIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMASAIŠKINAMAJAME RAŠTE

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOSAPIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMASAIŠKINAMAJAME RAŠTE

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2 Baudų ir delspinigių pajamos

1.3 Palūkanų pajamos

1.4 Dividendai

1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -364,00 -236,65
2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -364,00 -236,65

2.3 Palūkanų sąnaudos

2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -364,00 -236,65

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 85.628,22 107.273,57

2 JAVdoleriais

3 Kitomis

4 Iš viso 85.628,22 107.273,57

INFORMACIJAAPIEĮSIPAREIGOJIMŲDALĮ(ĮSKAITANTFINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IRUŽSIENIOVALIUTOMIS


