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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2015m. kovo mėn. 10d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.Duomenys apie š  finansini  ataskait  rinkin  parengus  viešojo sektoriaus subjektą. 

Kauno „Vėtrungėsį pradinė mokykla ( toliau – staiga) buvo registruota 1995m. 

balandžio 03 d., rejestro Nr.024982, staigos kodas 191824228, steigėjas Kauno miesto savivaldybė.  

2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-315 įDėl Kauno „Vėtrungėsį pradinės mokyklos 

pavadinimo pakeitimo ir Kauno Suzukio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimoį pavadinimas 

buvo pakeistas  Kauno Suzukio pradinė mokykla. Pagrindinė veikla: švietimo paslaugų tiekimas. 

 

2. Finansiniai metai  

 staigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. 

 

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

staiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

 

4. Informacija apie staigos filialus ar struktūrinius vienetus. 

staiga filialų ar strukt rinių vienetų neturi. 

 

5. Informacija apie staigos vidutin  darbuotoj  skaiči  per ataskaitin  laikotarp . 

 staigoje per 2014 metus vidutiniškai dirbo 51 žmogus. 

  

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia staiga ir kurios gali paveikti tolesnę staigos veiklą. 

 Mažėjant vaikų gimstamumui, taip pat jauniems žmonėms išvykstant uždarbiauti  

užsien , mažėja mokyklinio amžiaus vaikų. Todėl mažėja ir gaunamos pajamos iš lėšų skirtų 
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mokinio krepšeliui finansuoti. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

staigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

staiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkin  rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

-Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos statymas; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statymas; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių staigų statymas 

-Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR statymais ir teisės aktais. 

staigos apskaitos politikoje taikomi b dai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

staigos vykdomas kines operacijas ir objektyviai atspindėti staigos finansinę b klę bei veiklos 

rezultatus. 

staiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkin , vadovaujasi 

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

1. Subjekto 

2. Veiklos tęstinumo 

3. Periodiškumo 

4. Pastovumo 

5. Piniginio mato 

6. Kaupimo 

7. Palyginimo 

8. Atsargumo 

9. Neutralumo 

10. Turinio viršenybės prieš formą. 

staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybin  rašą. 

staigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos pinigin  vienetą – litą. 

kiniai vykiai ir kinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų 

forminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami  litus pagal Lietuvos banko 

nustatytą užsienio valiutos santyk , pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 



Per 2014 metus apskaitos politikos keitimų nebuvo. 

Atskirų objektų nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, sipareigojimų, nemokamai gauto 

turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, 

vertinimo b dai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose staigos apskaitos 

politikos skyriuose. 

Pajamos staigoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos 

registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant  pinigų gavimą. Pajamos, išskyrus 

finansavimo pajamas, pripaž stamos, kai tikėtina, jog staiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę 

naudą, kai galima patikima vertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai vertinti su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos vertinamos tikrąja verte.  

Pajamos skirstomos  grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, 

finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais 

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

gavimo momentą. Tais atvejais, kai per ataskaitin  laikotarp  padarytų išlaidų ne manoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, 

šios išlaidos pripaž stamos tą laikotarp , kada buvo patirtos. Sąnaudos apskaitoje vertinamos tikrąja 

verte. Sąnaudos skirstomos  grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, 

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

Nematerialusis turtas yra pripaž stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nemtaerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas staigos apskaitoje 

registruojamas sigijimo ar pasigaminimo savikaina. staigos nematerialiuoju turtu laikomas toks 

turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad staiga 

b simaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto 

sigijimo ar pasigaminimo savikainą, staiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

staigos nematerialusis turtas skirstomas  tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo 

tarnavimo laikas: 

 

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesin  amortizacijos skaičiavimo metodą. 

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialusis turtas turi b ti 

nurašomas j  perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripaž stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

 NEMATERIALUSIS TURTAS  

1. Programinė ranga, jos, licencijos ir techninė dokumentacija 1 



atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ąjame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo 

turto pripažinimo kriterijus.  sigytas ilgalaikis materialusis turtas staigos apskaitoje registruojamas 

sigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 1000 Lt. (šis kriterijus 

netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kult ros vertybėms ir transporto priemonėms), 

staigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagr stai tikėtina, kad staiga b simaisiais 

laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto sigijimo ar 

pasigaminimo savikainą, staiga turi teisę tuo turtu disponuoti. Ilgalaikio materialiojo turto 

likvidacinė vertė lygi nuliui. 

staigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir joms  nustatytas naudingo 

tarnavimo laikas: 

 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesin  nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

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

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

 Biologinis turtas staigos apskaitoje registruojamas tikrąja verte arba sigijimo ar 

pasigaminimo savikaina ir jei staiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir j  kontroliuoti, pagr stai 

tikėtina, kad staiga b simaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas 

bus naudojamas socialiniais, kult riniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais 

tikslais, galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba sigijimo savikainą. 

Eil. 

Nr. 

 

Ilgalaikio turto grupės ir r šys 

Turto nusidėvėjimo 

normatyvai 

(metais) 

1. Pastatai  

1.1. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio gelžbetonio 

pastatai, stambių blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai 

arba mediniai) 

50 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai  

2.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 20 

2.2. Metaliniai 15 

2.3. Kiti statiniai 5 

3. Mašinos ir renginiai  

3.1. Kitos mašinos ir renginiai 5 

4. Baldai ir biuro ranga  

4.1. Kompiuteriai ir jų ranga 3 



 Gautinos sumos Gautinos sumos registruojamos tada, kai staiga gyja teisę gauti 

pinigus ar kitą turtą pagal 17 – ąj  VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimaiį. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos sigijimo savikaina. 

 Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

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

atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

 Finansavimo sumos finansavimo sumos pripaž stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS 

nustatytus kriterijus. Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripaž stamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

Finansinis turtas apskaitoje pripaž stamas tik tada, kai vykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17 – ajme VSAFAS „ Finansinis turtas ir sipareigojimaiį. staigos apskaitoje finansinis 

turtas registruojamas tik tada, kai staiga gauna arba pagal vykdomą sutart  gyja teisę gauti pinigus 

ar kitą finansin  turtą. Pirmą kartą pripažindamna finansin  turtą, staiga j  vertina sigijimo 

savikaina. 

Finansiniai sipareigojimai staigos apskaitoje yra skirstomi  ilgalaikius ir 

trumpalaikius sipareigojimus. Ilgalaikis finansinis sipareigojimas – finansinis sipareigojimas, kur  

privaloma vykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo 

ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis sipareigojimas – finansinis sipareigojimas, 

kur  privaloma vykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio 

laikotarpio dienos. Finansiniai sipareigojimai apskaitoje registruojami  tik tada, kai yra vykdomos 

visos sąlygos, nustatytos sipareigojimui atsirasti, ir staiga prisiima sipareigojimą sumokėti pinigus 

ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.  

Atid jiniai pripaž stami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl vykio praeityje 

staiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam vykdyti bus 

reikalingi ištekliai, o sipareigojimo suma gali b ti patikimai vertinta. Jei patenkinamos ne visos 

šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripaž stami. 

Atsargomis laikomas staigos trumpalaikis turtas, kur  staiga per vienus metus 

sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant j  

parduoti ar paskirstyti vykdant prastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti 

paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas staigos kinis 

inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio sigijimo ar 

pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią staigos ilgalaikio 

materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos sigijimo ar 

pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – sigijimo ar pasigaminimo savikaina 



arba grynąja realizavimo verte. 

Kai atsargos ( skaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos ( skaitant mainus, jei 

jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/ perduodamos, jų balansinė vertė turi b ti pripaž stama to 

laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripaž stamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios 

paslaugos. Atiduoto naudoti staigos veikloje kinio inventoriaus vertė iš karto pripaž stama 

sąnaudomis. 

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 

vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui vykiai pasibaigus atsakitiniam 

laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie staigos finansinę padėt  paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną ( koreaguojantys vykiai( , atsižvelgiant  jų takos reikšmę 

parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės b klės, veiklos rezultatų ir pinigų 

srautų ataskaitose. Nekoreaguonatys vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi 

aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

 

III. PASTABOS 

 

1.Informacija apie nematerial j  turtą. 

Informacija apie staigos nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes 

pasikeitimą per ataskaitin  laikotarp  pateikta Aiškinamojo rašto  priede. 

staiga turi turto, kuris yra visiškai amortizuotas,  tačiau vis dar naudojamas veikloje už 

10604,76 Lt 

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto 

kaip sipareigojimų vykdymo garantija staiga neturi. 

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris nenaudojamas staigos veikloje neturime. 

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris sigytas perduoti, staiga neturi. 

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris per ataskaitin  laikotarp  perduotas kitiems subjektams 

patikėjimo teise staiga neturi. 

2.Informacija apie ilgalaik  material j  turtą . 

      Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto 

grupes pasikeitimai per ataskaitin  laikotarp  pateikti Aiškinamojo rašto prieduose. 

     staiga turi ilgalaikio materialiojo  turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje už 82236,55 Lt 

     staigoje ilgalaikio materialiojo turto, kuris nenaudojamas veikloje nėra. 

     staigoje ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra. 

     Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami staigos prastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms 



iš nuomos – nėra. 

    staigoje ilgalaikio materialiojo turto, pagal finansinės nuomos ( lizingo) sutartis, kurio finansinės 

nuomos ( lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs – nėra. 

   Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto sigijimo ateityje – nėra. 

   Ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimo iš vienos turto grupės  kitą per ataskaitin  laikotarp  

nebuvo. 

   staiga ilgalaikio materialiojo turto, kuris priskirtas prie žemės, kilnojamų ar nekilnojamų kult ros 

vertybių grupių- neturi. 

   Ilgalaikio materialiojo valstybės turto, kuris perduotas Turto bankui atnaujinti ar parduoti - nėra. 

3. Informacija apie ilgalaik  finansin  turtą. 

   staiga finansinio turto neturi. 

4. Informacija apie biologin  turtą. 

   staiga biologinio turto neturi. 

5. Informacija apie atsargas. 

Informacija apie balansinę atsargų vertės kaitą pateikiama Aiškinamojo rašto prieduose. 

6. Informacija apie išankstinius apmok jimus ir gautinas sumas. 

    Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas pateikta Aiškinamo rašto prieduose. 

7. Informacija apie pinigus ir j  ekvivalentus. 

   Informacija apie staigos pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama Aiškinamojo rašto prieduose. 

8. Informacija apie finansavimo sumas . 

    Informacija apie staigos finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto prieduose. 

9. Informacija apie atid jinius, neapibr žtuosius sipareigojimus, neapibr žtąj  turtą ir 

poataskaitinius vykius . 

     staiga atidėjinių neformuoja ir  neapibrėžtųjų sipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių 

vykių neturi. 

10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą ( lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis. 

    staiga išsinuomoto turto neturi. 

    staiga yra išnuomojusi valgyklos patalpas UAB „ Ramildeiį moksleivių maitinimui organizuoti. 

Nuomininkas yra sipareigojęs kiekvieną mėnes  mokėti 856,00Lt nuomos mokest  už nuomojamą 

turtą ( išskyrus moksleivių atostogas). Iš viso už 7326,81Lt. 

   Taip pat buvo sudarytos trumpalaikės nuomos sutartys, papildomo mokymo veiklai su VŠ  Meda 

Project už 680Lt, Linu Jonika – 2700 Lt, Inga Armonaite – 450Lt, Rita Visockiene – 1000 Lt, 

Aušra Simanavičiene – 1350Lt, Živile Andrijauskienė – 450Lt, Gabriele Obuchaviči te – 200Lt, 

Inga Raginiene – 250Lt, Kauno šachmatų federacija – 200Lt. Su  VŠ  Kauno Suzuki „ Motinos 

kalbaį vaikų darželiu yra sudaryta sutartis patalpų nuomai, kuris vykdo ikimokyklinio ugdymo  





Kauno Suzukio pradinė mokykla,  191824228, Šiaurės pr. 23, Kauno m., Kauno m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147481136
 D/L: 2015-03-10 10:08:26

 

litais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  627.549,45 650.532,14
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1    Plėtros darbai  

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

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 627.549,45 650.532,14

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  335.191,87 349.671,43

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  17.475,81 19.316,37

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  4.228,42 4.299,81

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  16.516,19 23.107,37

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  254.137,16 254.137,16

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  217.090,01 179.246,92
I Atsargos 0,00 0,00

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  0,00 0,00

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 38,26

III Per vienerius metus gautinos sumos P10 205.762,38 167.543,76

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 22.263,76 9.804,50

III.5    Sukauptos gautinos sumos  183.498,62 157.739,26

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 11.327,63 11.664,90

IŠ VISO TURTO:  844.639,46 829.779,06
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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litais

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 -337,27 0,00 -337,27 2.261,47 0,00 2.261,47
I Įplaukos 1.300.975,30 0,00 1.300.975,30 1.245.890,96 0,00 1.245.890,96
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 1.277.143,56 0,00 1.277.143,56 1.230.523,01 0,00 1.230.523,01
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 865.800,00 0,00 865.800,00 819.400,00 0,00 819.400,00
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 400.327,29 0,00 400.327,29 386.459,33 0,00 386.459,33
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 11.016,27 0,00 11.016,27 24.663,68 0,00 24.663,68
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 23.831,74 0,00 23.831,74 15.367,95 0,00 15.367,95
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -23.831,74 0,00 -23.831,74 -15.367,95 0,00 -15.367,95
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -23.831,74 0,00 -23.831,74 -15.367,95 0,00 -15.367,95
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 -1.277.480,83 0,00 -1.277.480,83 -1.228.261,54 0,00 -1.228.261,54
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.072.200,00 0,00 -1.072.200,00 -1.023.437,91 0,00 -1.023.437,91
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -112.158,31 0,00 -112.158,31 -132.532,31 0,00 -132.532,31
III.3    Komandiruočių -4.108,90 0,00 -4.108,90 -4.461,19 0,00 -4.461,19
III.4    Transporto -260,00 0,00 -260,00 -80,00 0,00 -80,00
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -3.222,00 0,00 -3.222,00 -2.038,47 0,00 -2.038,47
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -38.101,73 0,00 -38.101,73 -6.032,74 0,00 -6.032,74
III.7    Atsargų įsigijimo -41.555,84 0,00 -41.555,84 -46.291,51 0,00 -46.291,51
III.8    Socialinių išmokų -1.384,50 0,00 -1.384,50
III.9    Nuomos -4.000,00 0,00 -4.000,00
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -4.249,45 0,00 -4.249,45 -9.149,36 0,00 -9.149,36
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -240,10 0,00 -240,10 -238,05 0,00 -238,05

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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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
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

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 
tarptautini ų organizacijų)

22.467,56 868.400,00 289,95 -874.128,47 17.029,04

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 22.467,56 15.200,00 289,95 -20.928,47 17.029,04

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 853.200,00 -853.200,00 0,00

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

539.145,63 376.495,55 79,59 -392.895,95 522.824,82

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 539.145,63 79,59 -16.400,40 522.824,82

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 376.495,55 -376.495,55 0,00

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)

14,13 -14,13 0,00

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 14,13 -14,13 0,00

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 96.755,41 11.075,85 0,00 25.996,00 -36.569,96 97.257,30

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 85.090,51 5.746,41 11.664,90 25.996,00 -31.240,52 97.257,30

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 11.664,90 5.329,44 -11.664,90 -5.329,44 0,00

5 Iš viso finansavimo sumų 658.368,60 1.255.971,40 0,00 26.379,67 -1.303.608,51 637.111,16

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 klaidėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.
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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)

22.467,56 22.467,56 17.029,04 17.029,04

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

539.145,63 539.145,63 522.824,82 522.824,82

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)

0,00 0,00

4 Iš kitų šaltinių 96.755,41 96.755,41 97.257,30 97.257,30

5 Iš viso 658.368,60 658.368,60 637.111,16 637.111,16

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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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

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 66.435,51 66.435,51

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 41.555,84 41.555,84

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 24.879,67 24.879,67

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

-66.435,51 -66.435,51

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -66.435,51 -66.435,51

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

0,00 0,00

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)

0,00 0,00

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

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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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros 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

723.978,00 75.913,19 19.795,66 46.589,87 254.137,16 1.120.413,88

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 5.637,02 7.241,58 12.878,60
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.659,58 2.659,58
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 5.637,02 4.582,00 10.219,02

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

-4.350,00 -4.350,00

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -4.350,00 -4.350,00
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

723.978,00 75.913,19 25.432,68 49.481,45 254.137,16 1.128.942,48

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -374.306,57 -56.596,82 -15.495,85 -23.482,50 X X X -469.881,74

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X -4.137,02 -4.582,00 X X X -8.719,02

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -14.479,56 -1.840,56 -1.571,39 -9.250,76 X X X -27.142,27

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

X 4.350,00 X X X 4.350,00

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 4.350,00 X X X 4.350,00
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 -388.786,13 -58.437,38 -21.204,26 -32.965,26 X X X -501.393,03

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

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

X X

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X X
19 Pergrupavimai (+/-) X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

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

X X

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

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
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)

335.191,87 17.475,81 4.228,42 16.516,19 254.137,16 627.549,45

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

349.671,43 19.316,37 4.299,81 23.107,37 254.137,16 650.532,14

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

ėjimo suma iki perdavimo.

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

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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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

11.165,76 11.165,76

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-561,00 -561,00

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto -561,00 -561,00

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

10.604,76 10.604,76

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -11.165,76 X X X -11.165,76

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 561,00 X X X 561,00

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X 561,00 X X X 561,00

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 -10.604,76 X X X -10.604,76

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 (+/-)

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)

0,00 0,00

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

0,00 0,00

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
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1

      

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

    
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai
Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -1.332.789,74 -1.332.789,74
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.080.491,99 -1.080.491,99
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -27.142,27 -27.142,27
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -106.963,03 -106.963,03
1.4    Komandiruočių -4.108,90 -4.108,90
1.5    Transporto -260,00 -260,00
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -3.222,00 -3.222,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -37.436,23 -37.436,23
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -66.435,51 -66.435,51
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -6.484,01 -6.484,01
1.14    Kitos -245,80 -245,80

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -1.277.480,83 -1.277.480,83
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.072.200,00 -1.072.200,00
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -112.158,31 -112.158,31
3.1.3       Komandiruočių -4.108,90 -4.108,90
3.1.4       Transporto -260,00 -260,00
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -3.222,00 -3.222,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -38.101,73 -38.101,73
3.1.7       Atsargų įsigijimo -41.555,84 -41.555,84
3.1.8       Socialinių išmokų -1.384,50 -1.384,50
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -4.249,45 -4.249,45
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -240,10 -240,10

Segmentai
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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 38,26
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 38,26
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 38,26

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS
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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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

205.762,38 183.497,45 0,00 167.543,76 157.739,26

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 22.263,76 9.804,50
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą 22.263,76 9.804,50
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 183.498,62 183.497,45 157.739,26 157.739,26
1.5.1       Iš biudžeto 183.497,45 183.497,45 157.739,26 157.739,26
1.5.2       Kitos 1,17
1.6    Kitos gautinos sumos

2
Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

3 Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 205.762,38 183.497,45 0,00 167.543,76 157.739,26

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS
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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 Tiekėjams mokėtinos sumos 75.702,95 81.240,36

3 Sukauptos mokėtinos sumos 99.256,37 76.252,76

3.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

3.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 99.256,37 76.252,76

3.3    Kitos sukauptos sąnaudos

3.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

4 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1,17 1,17

4.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

4.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai

4.3    Kitos mokėtinos sumos 1,17 1,17

5  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4) 174.960,49 1,17 0,00 157.493,12 0,00

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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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 Nacionaline valiuta 157.739,26 183.498,62
2 Eurais 
3 JAV doleriais 
4 Kitomis  
5 Iš viso 157.739,26 183.498,62

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS 
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 36.785,13 22.420,67
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3    Nuomos pajamos 36.785,13 22.420,67
1.4    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.5    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
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 36.785,13 22.420,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S ĄNAUDOS*
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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)

11.327,63 11.664,90

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 11.327,63 11.664,90

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) 11.327,63 11.664,90

5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena


