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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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  Patvirtinta
 ID: -2147426184
 D/L: 2019-03-21 13:31:41

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  298.583,76 304.271,38
I Nematerialusis turtas P03 300,00 0,00

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  300,00 0,00

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 298.283,76 304.271,38

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  284.255,36 293.730,53

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  5.271,86 0,00

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  5.627,13 6.454,57

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  500,60 0,60

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  2.628,81 4.085,68

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  32.267,18 21.722,96

I Atsargos P08 773,72 670,40

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  773,72 670,40

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

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

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai P09 90,38

III Per vienus metus gautinos sumos P10 30.232,27 19.504,08

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 4,35 162,62

III.5    Sukauptos gautinos sumos  30.227,92 19.341,46

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 1.170,81 1.548,48

IŠ VISO TURTO:  330.850,94 325.994,34
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė",  190413761, D. Poškos g. 29, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 297.693,44 302.694,12
I Iš valstybės biudžeto 24.070,67 25.402,31
II Iš savivaldybės biudžeto 142.591,20 141.403,32
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 129.551,75 133.870,16
IV Iš kitų šaltinių 1.479,82 2.018,33
E ĮSIPAREIGOJIMAI 30.597,29 19.135,20
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 30.597,29 19.135,20
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 5.418,34 2.461,68
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 41,79 111,32
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 24.161,63 15.165,26
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 975,53 1.396,94
F GRYNASIS TURTAS P18 2.560,21 4.165,02
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 2.560,21 4.165,02
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -1.604,81 -59,46
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 4.165,02 4.224,48
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

330.850,94 325.994,34

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

Vyr. buhalterė  ____________  Virgilija Kazlaučiūnien
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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         Patvirtinta
      ID: -2147426184
      D/L: 2019-03-21 13:31:41

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 4.224,48 4.224,48
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 -59,46 -59,46
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 4.165,02 4.165,02
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 -1.604,81 -1.604,81
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 2.560,21 2.560,21

 

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

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

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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: -2147426184
      D/L: 2019-03-21 13:31:41

 

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 PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -377,67 0,00 -377,67 1.662,31 0,00 1.662,31
I Įplaukos 499.883,47 90,38 499.973,85 481.219,01 0,00 481.219,01
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 402.286,63 90,38 402.377,01 389.606,90 0,00 389.606,90
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 131.065,41 0,00 131.065,41 129.395,00 0,00 129.395,00
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 270.275,97 90,38 270.366,35 259.143,27 0,00 259.143,27
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 945,25 0,00 945,25 1.068,63 0,00 1.068,63
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 49.054,47 0,00 49.054,47 45.915,91 0,00 45.915,91
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 48.400,27 0,00 48.400,27 45.654,20 0,00 45.654,20
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 142,10 0,00 142,10 42,00 0,00 42,00
II Pervestos lėšos -50.476,57 0,00 -50.476,57 -45.957,91 0,00 -45.957,91
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -50.476,57 0,00 -50.476,57 -45.957,91 0,00 -45.957,91
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 -449.784,57 -90,38 -449.874,95 -433.598,79 0,00 -433.598,79
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -357.309,24 0,00 -357.309,24 -348.081,38 0,00 -348.081,38
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.511,53 0,00 -24.511,53 -25.787,20 0,00 -25.787,20
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -793,56 0,00 -793,56 -964,80 0,00 -964,80
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -9.645,33 0,00 -9.645,33 -1.885,00 0,00 -1.885,00
III.7    Atsargų įsigijimo -50.904,00 0,00 -50.904,00 -53.431,43 0,00 -53.431,43
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -6.620,91 -90,38 -6.711,29 -3.448,98 0,00 -3.448,98
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos 0,00 0,00

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -5.800,00 0,00 -5.800,00 -1.400,00 0,00 -1.400,00
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -5.800,00 0,00 -5.800,00 -1.400,00 0,00 -1.400,00
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 PINIG Ų SRAUTAI 5.800,00 0,00 5.800,00
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 5.800,00 0,00 5.800,00
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 5.800,00 0,00 5.800,00
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIG Ų 
EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -377,67 0,00 -377,67 262,31 0,00 262,31
II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.548,48 1.548,48 1.286,17 1.286,17

III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.170,81 1.170,81 1.548,48 1.548,48

Direktorė Kristina Vorienė

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

Vyr. buhalterė Virgilija Kazlaučiūnien

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

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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  Patvirtinta
ID: -2147426184

D/L: 2019-03-21 13:31:41

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 474.204,89 438.888,41
I FINANSAVIMO PAJAMOS 425.425,99 393.387,09
I.1    Iš valstybės biudžeto 136.812,26 126.625,87
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 279.671,53 258.720,07
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 4.318,41 4.318,44
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 4.623,79 3.722,71
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 48.778,90 45.501,32
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 48.778,90 45.501,32
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -476.507,14 -439.230,76
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -366.236,08 -340.493,94
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -11.787,62 -12.013,98
III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -25.935,97 -24.217,11
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -793,56 -964,80
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -9.645,33 -1.864,23
VIII NUVERT ĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -14,73
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -55.484,16 -56.060,18
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT Ų PASLAUGŲ -6.609,69 -3.616,52
XIV KITOS
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -2.302,25 -342,35
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 697,44 282,89
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 839,54 324,89
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -142,10 -42,00
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

-1.604,81 -59,46

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.604,81 -59,46
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Kristina Vorienė

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

Vyr. buhalterė ____________ Virgilija Kazlaučiūnien

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Patvirtinta
ID: -2147426184

D/L: 2019-03-21 13:31:41

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė" ,  
190413761, Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  D. Poškos g. 29, Panevėžio m., 
Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas
veikla

Eil.
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
42 43

Sąlygos, kuriomis paremta veikla:
Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų 

prigimtinių, etninių, socialinių, pažintinių ir 
kultūrinių poreikių tenkinimas, sveikatos 
stiprinimas, pedagoginė pagalba tėvams.

Sąlygos, kurios gali paveikti tolesnę veiklą, tai 
neigiami socialiniai pokyčiai ir didėjantis 

neigiamų socialinės rizikos šeimų skaičius. 
Emigracijos didėjimas - daugėja šeimų, 

kuriose vienas iš tėvų dirba užsienyje, šeimos 
išvyksta gyventi į užsienį, mažėja vaikų 

skaičius mieste.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius  per ataskaitinį laikotarpį buvo:

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

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

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
   finansinės būklės;
   veiklos rezultatų;
   pinigų srautų;
   grynojo turto pokyčių;
   aiškinamasis raštas.
Finansinių ataskaitų privalomąsias formas reglamentuoja VSAFAS.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio formos, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, gali būti pakeistos tik pakeitus 
VSAFAS nustatytas ataskaitų formas ir reikalavimus.

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų 
po kablelio)  

3 Nematerialusis turtas  

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13- ąjame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiąjam turtui pripažinti 
nustatytus kriterijus.
Nematerialus turtas pagal pobūdį skirstomas į šias grupes:plėtros darbai; programinė įranga ir jos licensijos; patentai ir kitos 
licencijos; literatūros, mokslo ir meno kūriniai;kitas nematerialus turtas; nebaigti projektai; išankstiniai apmokėjimai už 
nematerialųjį turtą. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, 
patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais 
atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y., kad atliktas 
esminis nematerialiojo turto pagerinimas.
Išankstiniai apmokėjimai registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialus turta, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra 
nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro 
nematerialiojo turto  vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 1(pirmos 
dienos)ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine 
verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba, kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto nuvertėjimas, lygus jo 
likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 
Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas į šias grupes: žemė; pastatai: gyvenamieji pastatai; negyvenamieji pastatai; 
infrastruktūros ir kiti statiniai; nekilnojamos kultūros vertybės; mašinos ir įrenginiai: gamybos mašinos ir įrenginiai; medicinos 
įranga; kitos mašinos ir įrenginiai; transporto priemonės: automobiliai, autobusai; baldai ir biuro įranga: baldai, kompiuterinė 
įranga, kita biuro įranga; kitos vertybės: kitas ilgalaikis materialusisi turtas: sporto inventorius, scenos meno priemonės, 
specialioji įranga, specialioji laboratorijų įranga, kitas turtas; nebaigta statyba ir išanskstiniai apmokėjimai už ilgalaikį 
materialųjį turtą.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias  ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir 
kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo 
sumą, jei jis yra. Žemė, kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros vertybės, išskyrus kilnojamųjų kultūros vertybių 
konservavimo ir restauravimo, o nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos išlaidų dalį, kuria buvo padidinta šio ilgalaikio 
materialiojo turto vertė(registruojant atskirą (papildomą) ilgalaikio materialiojo turto vienetą) po pirminio pripažinimo 
finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma 
per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai 
turtas pradedamas naudoti, 1 (pirmos) dienos.
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2 Apskaitos politika  
 

Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine 
verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba, kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus 
likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Ilgalaikio turto nusidėvėjima skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tieinį) metodą, pagal patvirtintus ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo normatyvus, kurie nustatyti atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus. 
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir jei yra, nuvertėjimas, nurašomi. 
Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. 
Ilgalaikio turto remonto, rekonstravimo ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį 
arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų faktine verte didinama 
ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina 
naudingųjų ilgalaikio turto savybių ar nepadidina funkcijų apimties, arba nepailgina naudingo tarnavimo laiko, jie 
nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

 

5 Biologinis turtas  
 

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  

Finansinis turtas gali būti ilgalaikis arba trumpalaikis. Įstaigos finansinį turtą sudaro: gautinos sumos; pinigai ir pinigų 
ekvivalentai; kitas finansinis turtas.
  Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 
finansinį turtą.
  Gautinos sumos gali būti ilgalaikės ir trumpalaikės. Įstaiga neturi ilgalaikių gautinų sumų. 
  Finansinėse ataskaitose trumpalaikės gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 
  Detaliau gautinų sumų apskaitos ypatumai aprašomi Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše
  Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali 
būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių 
rizika yra labai nedidelė. Įstaiga neturi pinigų ekvivalentų.
  Paskutinę metinio ataskaitinio laikotarpio dieną Įstaiga nustato, ar yra požymių, kad finansinio turto (ar panašaus finansinio 
turto vienetų grupės) balansinė vertė gali būti sumažėjusi t.y. finansinio turto balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną atgauti už 
tą finansinį turtą sumą. Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto 
nuvertėjimas“.
  Įstaiga nurašo iš apskaitos registrų finansinį turtą (ar jo dalį) tik tada, kai ji netenka teisės to finansinio turto (ar jo dalies) 
kontroliuoti. Įstaiga netenka teisės kontroliuoti finansinio turto tada, kai gauna visą sutartyje numatytą naudą, baigiasi teisių 
galiojimo laikas arba perleidžia šias teises kitoms šalims.
  Detali finansinio turto apskaitos tvarka yra aprašyta „Finansinio turto apskaitos tvarkos apraše“ ir „Išankstinių apmokėjimų ir 
gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše“. 

 

  Finansiniai įsipareigojimai gali būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai.
  Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai; ilgalaikiai atidėjiniai; kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai.
  Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 
atidėjiniai; ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; mokėtinos finansavimo 
sumos; mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus; mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla: tiekėjams mokėtinos sumos; 
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; sukauptos mokėtinos sumos; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 
  Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar 
atsiskaityti kitu finansiniu turtu.    Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, 
kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo (t.y. kol Įstaiga neturi įsipareigojimo perduoti pinigus ar kitą finansinį 
turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis).
  Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai yra vertinami įsigijimo savikaina.
  Po pirminio pripažinimo finansiniai įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra rodomi: finansiniai įsipareigojimai, susiję su 
rinkos kainomis – tikrąja verte; kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai 
įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
  Finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis Įstaiga neturi.
  Įstaiga nurašo iš apskaitos registrų finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, yra 
panaikinamas ar nustoja galioti.
  Detali finansinių įsipareigojimų apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos „Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos 
tvarkos apraše“. 

 

7 Atsargos  
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2 Apskaitos politika  
 

Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
  Po pirminio pripažinimo atsargos finansinėse ataskaitose yra rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja 
realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė. 
  Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų 
vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus (arba pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jų 
balansinė vertė yra pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį, kai yra suteikiamos viešosios paslaugos (arba pripažįstamos 
atitinkamos pajamos). Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, 
kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.
  Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko „pirmas gautas – pirmas 
išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą. Atsargų įkainojimo būdas parenkamas atsižvelgiant į 
atsargų ir veiklos, kurioje šios atsargos yra sunaudojamos, pobūdį.
  Visa atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumažinimo iki grynosios realizavimo vertės suma ir visi nuostoliai dėl 
atsargų praradimo, nurašymo ir pan. yra pripažįstami to laikotarpio nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudomis, kuriuo sumažėjo 
vertė ar atsirado nuostolių.
    Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į 
sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

 

8 Finansavimo sumos  

Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir 
užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti 
Įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo 
sumos apima ir Įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir 
kaip paramą gautą turtą.
  Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu 
jos atitinka šiuos kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos 
sąlygos finansavimo sumoms gauti; yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos 
bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.
  Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimai pripažįstami gautinomis finansavimo sumomis tik teisės aktų nustatyta tvarka 
pateikus paraišką gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte aukščiau nurodyti kriterijai.
  Jei patiriamos sąnaudos, kurios bus finansuojamos iš numatytų finansavimo šaltinių net kai finansavimo sumos dar nėra 
gautos ir paraiška joms nepateikta, bet yra tenkinami aukščiau pateikti finansavimo sumų pripažinimo kriterijai, pripažįstamos 
finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodomos finansinės būklės ataskaitoje prie sukauptų gautinų 
sumų.
  

 

Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; finansavimo sumas 
kitos išlaidoms. 
  Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gali būti registruojamos nemokamai ar už simbolinę kainą gavus ilgalaikį 
materialųjį ar nematerialųjį turtą, biologinį turtą ar atsargas arba gavus pinigus jiems įsigyti. 
  Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip 
pat finansavimo sumomis kitoms išlaidoms, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam 
turtui įsigyti.   Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su 
finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
  Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos sąnaudoms, o registruojamos 
perduotos finansavimo sumos.
  Kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, registruojamos kaip Įstaigos finansavimo sąnaudos, 
kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
  Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį.

 

9 Atidėjiniai  
 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
 

11 Segmentai  
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2 Apskaitos politika  
 

Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiama informaciją apie šiuos pirminius segmentus pagal atliekamas valstybės funkcijas: 
švietimo; socialinės apsaugos.
  Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai pirminiams segmentams pagal valstybės 
funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. 
  Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, šios sumos yra 
priskiriamos didžiausią Įstaigos veiklos dalį apimančiam segmentui.

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių 
nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą.
  Įstaigos kitos (nepagrindinės) veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant nepagrindinę veiklą.
  Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
  Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
  Kitos pajamos pripažįstamos kai tikėtina, jog bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti 
pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
  Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos pagal finansavimo šaltinius.
  Pajamomis laikomas tik Įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų 
asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Kai Įstaiga yra atsakinga už tam tikrų 
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 viešosios, kitos paslaugos, parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
  Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

 

14 Sąnaudos  

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių 
nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą.
  Įstaigos kitos veiklos (nepagrindinės) sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios vykdant nepagrindinę veiklą.
  Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
  Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį 
uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, 
apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais 
laikotarpiais.
  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.
  Tais atvejais, kai Įstaigos sąnaudas kompensuoja trečioji šalis, pripažintos sąnaudos sumažinamos kompensacijos suma.
  Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jų ekvivalentais, sąnaudų dydis 
įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma (neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio). 
Tais atvejais, kai numatytas atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 metai ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos 
sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą.
  Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (t.y. darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. sąnaudos).

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
 

18 Kiti apskaitos principai  
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2 Apskaitos politika  
 

   Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
   Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę, yra vadovaujamasi šiais principais: subjekto; veiklos tęstinumo; 
periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; kaupimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio viršenybės prieš formą.
   Subjekto: įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu ir į finansinių ataskaitų rinkinį turi būti įtrauktas tik Įstaigos nuosavas arba 
patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir 
įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai.
Įstaigos finansinės ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir artimiausioje 
ateityje atliks jai pavestas valstybės funkcijas ir teisės aktuose bei sutartyse nustatytus savo įsipareigojimus.
Veiklos tęstinumo įvertinimą, atsižvelgdami į visą prognozuojamą informaciją už ne trumpesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį po 
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, atlieka asmenys, atsakingi už Įstaigos finansinių ataskaitų parengimą. 
Jeigu finansinės ataskaitos sudaromos nesilaikant veiklos tęstinumo principo, aiškinamajame rašte turi būti atskleistas šis 
faktas, priežastis, dėl kurios Įstaiga nesilaikė veiklos tęstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas 
finansinių ataskaitų rinkinys.
   Veiklos tęstinumo: įstaigos finansinės ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis veiklos tęstinumo 
principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybės funkcijas ir teisės aktuose bei sutartyse nustatytus savo 
įsipareigojimus.

 

  Periodiškumo: įstaigos veikla, tvarkant apskaitą, suskirstoma į finansinius metus arba kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, 
kuriems pasibaigus, sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys.
  Pastovumo:įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką, nebent reikšmingi įvykiai ar aplinkybės 
nulemtų būtinybę pakeisti apskaitos politiką, siekiant teisingiau parodyti Įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, 
grynąjį turtą, pajamas ir sąnaudas
  Piniginio mato: visas Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse 
ataskaitose rodomi pinigine išraiška finansinių ataskaitų valiuta.
  Kaupimo: įstaigos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami to laikotarpio 
finansinėse ataskaitose. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos 
patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.    Pajamos ir su jų uždirbimu susijusios sąnaudos veiklos rezultatų 
ataskaitoje būtų pripažįstamos tą patį laikotarpį.
   Palyginimo: finansinės ataskaitos rengiamos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų 
ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti 
Įstaigos finansinės būklės pokyčius.
  Atsargumo: įstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir 
grynojo turto bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.
  Neutralumo:įstaigos finansinėse ataskaitose pateikta informacija turi būti objektyvi ir nešališka. Jos pateikimas neturi daryti 
įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato.
  

 

 
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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ID:

D/L:

P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -4.130,66 -471.778,11 -598,37
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.130,66 -362.105,42
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -11.787,62
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.935,97
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -793,56
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -9.645,33
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -14,73
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -54.885,79 -598,37
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -6.609,69
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -4.130,66 -445.145,92 -598,37
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.130,66 -353.178,58
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.511,53
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -793,56
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -9.645,33
3.1.7       Atsargų įsigijimo -50.305,63 -598,37
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -6.711,29
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Iš viso

1 2 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -476.507,14
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -366.236,08
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -11.787,62
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.935,97
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -793,56
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -9.645,33
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -14,73
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -55.484,16
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -6.609,69
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -449.874,95
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -357.309,24
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.511,53
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -793,56
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -9.645,33
3.1.7       Atsargų įsigijimo -50.904,00
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -6.711,29
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

399,68 399,68

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 300,00 300,00

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 300,00 300,00

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

699,68 699,68

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -399,68 X X X -399,68

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

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

X -399,68 X X X -399,68

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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)

300,00 300,00

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

0,00 0,00

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

399.441,49 3.864,11 10.035,00 1.931,47

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 5.300,00 500,00

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 5.300,00 500,00

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-548,83

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto -548,83

4 Pergrupavimai (+/-) -27.960,90 27.960,90

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

371.480,59 37.125,01 9.486,17 2.431,47

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -105.710,96 -3.864,11 -3.580,43 -1.930,87 X

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -9.473,87 -29,44 -827,44 X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 548,83 X

10.1    Parduoto X X

10.2    Perduoto X X

10.3    Nurašyto X 548,83 X

11 Pergrupavimai (+/-) X 27.959,60 -27.959,60 X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X

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

X -87.225,23 -31.853,15 -3.859,04 -1.930,87 X

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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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

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

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

25.1    Parduoto X X X X X X

25.2    Perduoto X X X X X X

25.3    Nurašyto X X X X X X

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

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

284.255,36 5.271,86 5.627,13 500,60

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

293.730,53 0,00 6.454,57 0,60

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

8.594,53 423.866,60

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 5.800,00

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 5.800,00

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-297,73 -846,56

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto -297,73 -846,56

4 Pergrupavimai (+/-) 0,00

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

8.296,80 428.820,04

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-4.508,85 X X -119.595,22

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-1.456,87 X X -11.787,62

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

297,73 X X 846,56

10.1    Parduoto X X

10.2    Perduoto X X

10.3    Nurašyto 297,73 X X 846,56

11 Pergrupavimai (+/-) X X 0,00

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X

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

-5.667,99 X X -130.536,28

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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21

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1    Parduoto X X X

25.2    Perduoto X X X

25.3    Nurašyto X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

2.628,81 298.283,76

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

4.085,68 304.271,38



Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė",  190413761, D. Poškos g. 29, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

22

       Patvirtinta
ID: -2147426184

  D/L: 2019-03-21 13:31:41

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės 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 670,40 670,40

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 55.587,48 55.587,48

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 52.447,45 52.447,45

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 3.140,03 3.140,03

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

-55.484,16 -55.484,16

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -55.484,16 -55.484,16

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

773,72 773,72

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

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

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

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

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

773,72 773,72

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

670,40 670,40

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

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

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų 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)

30.232,27 30.227,92 0,00 19.504,08 19.341,46

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4,35 162,62
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4,35 162,62
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 30.227,92 30.227,92 19.341,46 19.341,46
1.5.1       Iš biudžeto 30.227,92 30.227,92 19.341,46 19.341,46
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos

2
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 30.232,27 30.227,92 0,00 19.504,08 19.341,46

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto 

asignavimai
Iš viso Biudžeto 

asignavimai
1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+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)

2.1    Pinigai bankų sąskaitose 

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)

1.170,81 1.548,48

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 1.170,81 1.548,48

3.2    Pinigai kasoje 

3.3    Pinigai kelyje 

3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 

4 Iš viso pinigų ir pinig ų ekvivalentų (1+2+3) 1.170,81 1.548,48

5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas

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

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

25.402,31 130.921,41 0,00 -132.253,05

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 25.402,31 2.300,00 974,36 -4.606,00

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 128.621,41 -974,36 -127.647,05

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

141.403,32 276.166,35 0,00 300,00 -274.142,47 -1.136,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 141.403,32 7.299,00 6.168,24 300,00 -12.669,74

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 268.867,35 -6.168,24 -261.472,73 -1.136,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

133.870,16 -4.318,41

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 133.870,16 -4.318,41

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 2.018,33 945,25 3.140,03 -4.623,79
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.976,02 477,56 3.140,03 -4.233,79

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 42,31 467,69 -390,00

5 Iš viso finansavimo sumų 302.694,12 408.033,01 0,00 3.440,03 -415.337,72 -1.136,00

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Per ataskaitinį laikotarp į

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

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje

 

1 2 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

24.070,67

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 24.070,67

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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

142.591,20

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 142.500,82

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 90,38

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

129.551,75

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 129.551,75

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 1.479,82
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.359,82

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 120,00

5 Iš viso finansavimo sumų 297.693,44
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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)

25.402,31 25.402,31 24.070,67 24.070,67

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

141.403,32 141.403,32 142.591,20 142.591,20

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)

133.870,16 133.870,16 129.551,75 129.551,75

4 Iš kitų šaltinių 2.018,33 2.018,33 1.479,82 1.479,82

5 Iš viso 302.694,12 302.694,12 297.693,44 297.693,44

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
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 41,79 41,79 111,32 111,32

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 5.418,34 2.461,68

4 Sukauptos mokėtinos sumos 24.161,63 5.661,43 15.165,26 3.542,59

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 24.161,63 5.661,43 15.165,26 3.542,59

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 975,53 1.396,94

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 975,53 1.396,94

5.3    Kitos mokėtinos sumos

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 30.597,29 5.703,22 0,00 19.135,20 3.653,91

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS 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 48.778,90 45.501,32
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 48.778,90 45.501,32
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 48.778,90 45.501,32

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* 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 839,54 324,89
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 697,44 282,89
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6    Kitos 142,10 42,00

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -142,10 -42,00
3 Kitos veiklos sąnaudos
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.3    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4    Paslaugų sąnaudos
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 697,44 282,89

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* 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 -280.582,66 -260.681,27 -85.653,42 -79.812,67 42 43

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 -280.582,66 -260.681,27 -85.653,42 -79.812,67 42 43

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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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 19.135,20 30.597,29
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 19.135,20 30.597,29

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS




