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�  
� ID: 38647
� D/L: -- 

 

litais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS � 5.446.787,32 5.591.550,80

I Nematerialusis turtas P03 1.104,00 2.066,90

I.1    Pl�tros darbai  

I.2    Programin� �ranga ir jos licencijos  1.104,00 2.066,90

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mok�jimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 5.445.683,32 5.589.483,90

II.1    Žem�  

II.2    Pastatai  5.223.584,73 5.304.691,41

II.3    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai  0,00 0,00

II.4    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s  

II.5    Mašinos ir �renginiai  170.259,94 202.230,53

II.6    Transporto priemon�s  

II.7    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s  

II.8    Baldai ir biuro �ranga  51.838,65 82.561,96

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  0,00

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mok�jimai  

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  658.717,59 618.661,88

I Atsargos 0,00 0,00

I.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis 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 apmok�jimai P09 250,20

III Per vienerius metus gautinos sumos P10 619.246,17 588.253,60

III.1    Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos  

III.2    Gautini mokes�iai ir socialin�s �mokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojim�, parduotas prekes, turt�, paslaugas  

III.5    Sukauptos gautinos sumos  619.246,17 588.253,60

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaik�s investicijos

V Pinigai ir pinig� ekvivalentai P11 39.221,22 30.408,28

IŠ VISO TURTO:  6.105.504,91 6.210.212,68
(t�sinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSIN�S B�KL�S ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 5.484.242,74 5.621.959,08
I Iš valstyb�s biudžeto 43.277,98 60.297,35
II Iš savivaldyb�s biudžeto 5.229.750,42 5.314.044,76
III Iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� 202.567,31 242.225,75
IV Iš kit� šaltini� 8.647,03 5.391,22
E �SIPAREIGOJIMAI 619.106,17 588.253,60
I Ilgalaikiai �sipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai �sipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atid�jiniai
I.3     Kiti �sipareigojimai
II Trumpalaikiai �sipareigojimai 619.106,17 588.253,60
II.1     Ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis ir trumpalaikiai atid�jiniai
II.2     Ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai
II.4     Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mok�tinos sumos � Europos S�jungos biudžet�
II.6     Mok�tinos sumos � biudžetus ir fondus 2.016,00
II.6.1        Gr�žintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mok�tinos sumos biudžetui 2.016,00
II.7     Mok�tinos socialin�s išmokos
II.8     Gr�žintini mokes�iai, �mokos ir j� permokos
II.9     Tiek�jams mok�tinos sumos P17 266.876,18 255.894,09
II.10     Su darbo santykiais susij� �sipareigojimai 64.018,80 61.643,94
II.11     Sukauptos mok�tinos sumos P17 286.195,19 270.715,57
II.12     Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 2.156,00 0,00
I Dalinink� kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vert�s rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavyb�s metodo �taka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 2.156,00 0,00
IV.1     Einam�j� met� perviršis ar deficitas 2.156,00 -12,32
IV.2     Ankstesni� met� perviršis ar deficitas 12,32
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUM�, 	SIPAREIGOJIM�, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

6.105.504,91 6.210.212,68

Direktor� ____________ Irma Šneiderien�
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter�  ____________  Žydr�n� Kirilauskait�
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavard�)

FINANSIN�S B�KL�S ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t�sinys)
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      ID: 38647
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litais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalinink� kapitalas
Tikrosios vert�s 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavyb�s metodo 
�taka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavyb�s metodo 
�tak�

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpra�jusio laikotarpio paskutin� dien� 12,32 12,32
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto �taka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui �taka X X
4 Kitos rezerv� padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalinink� (nuosavo) kapitalo padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -12,32 -12,32
9 Kiti poky�iai
10 Likutis pra�jusio laikotarpio paskutin� dien�
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto �taka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui �taka X X
13 Kitos rezerv� padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalinink� (nuosavo) kapitalo padid�jimo (sumaž�jimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 2.156,00 2.156,00
18 Kiti poky�iai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin� dien� 2.156,00 2.156,00

 

Direktor� Irma Šneiderien�
(teis�s aktais �pareigoto pasirašyti asmens pareig� pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� Žydr�n� Kirilauskait�
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teis�s aktus) (parašas) (vardas ir pavard�)

GRYNOJO TURTO POKY�I� ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojan�iajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.
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litais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinig� 

srautai
Netiesioginiai pinig� 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinig� 
srautai

Netiesioginiai pinig� 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDIN�S VEIKLOS PINIG� SRAUTAI 16.774,74 0,00 16.774,74 -26.483,92 0,00 -26.483,92
I �plaukos 3.292.317,00 0,00 3.292.317,00 3.155.937,15 0,00 3.155.937,15
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 3.283.151,25 0,00 3.283.151,25 3.141.722,01 0,00 3.141.722,01
I.1.1       Iš valstyb�s biudžeto 2.343.405,82 0,00 2.343.405,82 2.296.242,82 0,00 2.296.242,82
I.1.2       Iš savivaldyb�s biudžeto 856.034,78 0,00 856.034,78 778.096,49 0,00 778.096,49
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� 64.462,18 0,00 64.462,18 56.818,66 0,00 56.818,66
I.1.4       Iš kit� šaltini� 19.248,47 0,00 19.248,47 10.564,04 0,00 10.564,04
I.2    Iš mokes�i�
I.3    Iš socialini� �mok�
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirk�j� 5.349,50 0,00 5.349,50 2.950,00 0,00 2.950,00
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 3.193,50 0,00 3.193,50 2.950,00 0,00 2.950,00
I.6    Gautos pal�kanos
I.7    Kitos �plaukos 622,75 0,00 622,75 8.315,14 0,00 8.315,14
II Pervestos l�šos -3.333,50 0,00 -3.333,50 -2.950,00 0,00 -2.950,00
II.1    � valstyb�s biudžet�
II.2    � savivaldybi� biudžetus -3.333,50 0,00 -3.333,50 -2.950,00 0,00 -2.950,00
II.3    ES, užsienio valstyb�ms ir tarptautin�ms organizacijoms
II.4    � kitus ištekli� fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -3.272.208,76 0,00 -3.272.208,76 -3.179.471,07 0,00 -3.179.471,07
III.1    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -2.602.114,47 0,00 -2.602.114,47 -2.541.024,35 0,00 -2.541.024,35
III.2    Komunalini� paslaug� ir ryši� -237.976,94 0,00 -237.976,94 -280.505,57 0,00 -280.505,57
III.3    Komandiruo�i� -50.196,77 0,00 -50.196,77 -11.744,72 0,00 -11.744,72
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos k�limo -6.520,00 0,00 -6.520,00 -37.116,14 0,00 -37.116,14
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -48,00 0,00 -48,00
III.7    Atsarg� �sigijimo -27.101,24 0,00 -27.101,24 -20.956,88 0,00 -20.956,88
III.8    Socialini� išmok� -310.600,00 0,00 -310.600,00 -209.305,63 0,00 -209.305,63
III.9    Nuomos -6.819,17 0,00 -6.819,17 -4.573,85 0,00 -4.573,85
III.10    Kit� paslaug� �sigijimo -30.810,49 0,00 -30.810,49 -67.699,81 0,00 -67.699,81
III.11    Sumok�tos pal�kanos
III.12    Kitos išmokos -69,68 0,00 -69,68 -6.496,12 0,00 -6.496,12

(t�sinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Pra�j�s ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIG� SRAUT� ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinig� 

srautai
Netiesioginiai pinig� 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinig� 
srautai

Netiesioginiai pinig� 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICIN�S VEIKLOS PINIG� SRAUTAI -7.961,80 0,00 -7.961,80 -992,20 0,00 -992,20
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansin�) ir biologinio turto �sigijimas -7.961,80 0,00 -7.961,80 -992,20 0,00 -992,20
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansin�) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto �sigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuot�j� ind�li� (padid�jimas) sumaž�jimas
VI Kiti investicin�s veiklos pinig� srautai
C FINANSIN�S VEIKLOS PINIG� SRAUTAI
I �plaukos iš gaut� paskol�
II Gaut� paskol� gr�žinimas
III Finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojim� apmok�jimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui �sigyti
IV.1    Iš valstyb�s biudžeto
IV.2    Iš savivaldyb�s biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij�
IV.4    Iš kit� šaltini�

V Gr�žintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui �sigyti

VI Gauti dividendai
VII Kiti finansin�s veiklos pinig� srautai

D
VALIUTOS KURS� PASIKEITIMO �TAKA PINIG� IR PINIG� 
EKVIVALENT� LIKU�IUI
Pinig� ir pinig� ekvivalent� padid�jimas (sumaž�jimas) 8.812,94 0,00 8.812,94 -27.476,12 0,00 -27.476,12
Pinigai ir pinig� ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30.408,28 30.408,28 57.884,40 57.884,40
Pinigai ir pinig� ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 39.221,22 39.221,22 30.408,28 30.408,28

Direktor� Irma Šneiderien�
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Ataskaitinis laikotarpis Pra�j�s ataskaitinis laikotarpis

PINIG� SRAUT� ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t�sinys)
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ID: 38647
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 litais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN�S VEIKLOS PAJAMOS 3.455.748,68 3.480.027,92
I FINANSAVIMO PAJAMOS 3.455.748,68 3.480.027,92
I.1    Iš valstyb�s biudžeto 2.341.892,08 2.331.751,40
I.2    Iš savivaldybi� biudžet� 990.553,63 988.071,12
I.3    Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� l�š� 104.120,62 144.787,38
I.4    Iš kit� finansavimo šaltini� 19.182,35 15.418,02
II MOKES�I� IR SOCIALINI� �MOK� PAJAMOS
III PAGRINDIN�S VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
III.1    Pagrindin�s veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestinos � biudžet� pagrindin�s veiklos kitos pajamos
B PAGRINDIN�S VEIKLOS S�NAUDOS P02 -3.449.069,93 -3.473.188,03
I DARBO UŽMOKES�IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -2.619.913,95 -2.560.524,63
II NUSID�V�JIMO IR AMORTIZACIJOS -152.725,28 -154.135,99
III KOMUNALINI� PASLAUG� IR RYŠI� -244.474,84 -287.193,74
IV KOMANDIRUO�I� -46.954,12 -39.827,24
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS K�LIMO -5.880,00 -19.593,82
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -48,00
VIII NUVERT�JIMO IR NURAŠYT� SUM�
IX SUNAUDOT� IR PARDUOT� ATSARG� SAVIKAINA -30.197,88 -55.537,40
X SOCIALINI� IŠMOK� -311.348,43 -300.521,02
XI NUOMOS -6.015,28 -5.301,08
XII FINANSAVIMO
XIII KIT� PASLAUG� -31.560,15 -50.505,11
XIV KITOS
C PAGRINDIN�S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 6.678,75 6.839,89
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 5.349,50 2.950,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 5.349,50 2.950,00
II PERVESTINOS � BIUDŽET	 KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS S	NAUDOS
E FINANSIN�S IR INVESTICIN�S VEIKLOS REZULTATAS P23 -9.872,25 -9.802,21

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI� APSKAITOS KLAID� 
TAISYMO �TAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB�S 
METODO �TAK�

2.156,00 -12,32

I NUOSAVYB�S METODO �TAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.156,00 -12,32
I TENKANTIS KONTROLIUOJAN�IAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktor� ____________ Irma Šneiderien�

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� ____________ Žydr
n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT� ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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litais

Eil.
Nr.

S�skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra�j�s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansin�s s�skaitos
1KL Ilgalaikis turtas 5.446.787,32 5.591.550,80 -144.763,48
11    Nematerialusis turtas 1.104,00 2.066,90 -962,90
111       Pl�tros darbai
112       Programin� �ranga ir jos licencijos 1.104,00 2.066,90 -962,90
113       Patentai ir kitos licencijos
114       Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai
115       Kitas nematerialusis turtas
116       Nebaigti projektai
117       Išankstiniai mok�jimai už nematerial�j� turt�
118       Prestižas
12    Ilgalaikis materialusis turtas 5.445.683,32 5.589.483,90 -143.800,58
1201       Žem�
1202       Pastatai 5.223.584,73 5.304.691,41 -81.106,68
12021          Gyvenamieji pastatai
12022          Negyvenamieji pastatai 5.223.584,73 5.304.691,41 -81.106,68
1203       Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
12031          Infrastrukt�ros statiniai
12032          Kiti statiniai
1204       Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
12041          Kult�ros paveldo statiniai
12042          Kitos nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
1205       Mašinos ir �renginiai 170.259,94 202.230,53 -31.970,59
12051          Gamybos mašinos ir �renginiai
12052          Ginkluot� ir karin� technika
12053          Medicinos �ranga
12054          Kitos mašinos ir �renginiai 170.259,94 202.230,53 -31.970,59
1206       Transporto priemon�s
1207       Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
12071          Muziejin�s vertyb�s
12072          Antikvariniai ir meno k�riniai
12073          Kitos kilnojamosios kult�ros vertyb�s
1208       Baldai ir biuro �ranga 51.838,65 82.561,96 -30.723,31
12081          Baldai 4.430,78 6.902,07 -2.471,29
12082          Kompiuterin� �ranga
12083          Kita biuro �ranga 47.407,87 75.659,89 -28.252,02
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas
12091          Scenos meno priemon�s
12092          Bibliotek� fondai
12093          Kitos vertyb�s
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai
12101          Nebaigta statyba
12102          Išankstiniai mok�jimai už ilgalaik� material�j� turt�
16    Ilgalaikis finansinis turtas
161       Investicijos � nuosavyb�s vertybinius popierius
1611          Investicijos � kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1612          Investicijos � kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1613          Investicijos � kitus subjektus
162       Investicijos � ne nuosavyb�s vertybinius popierius

1621       Investicijos � iki išpirkimo termino laikom� finansin� turt�

1622       Investicijos � parduoti laikom� finansin� turt�

163       Po vien� met� gautinos sumos

1631       Ilgalaik�s paskolos

1632       Kitos ilgalaik�s gautinos sumos

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKT� PRIVALOMASIS BENDRASIS S�SKAIT� PLANAS
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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164       Ilgalaikiai terminuotieji ind�liai

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas
166       Išankstiniai mok�jimai už ilgalaik� finansin� turt�
17    Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
19    Biologinis turtas
191       Žem�s �kio veikloje naudojamas biologinis turtas
192       Ne žem�s �kio veikloje naudojamas biologinis turtas
193       Išankstiniai mok�jimai už biologin� turt�
2KL Trumpalaikis turtas 658.717,59 618.661,88 40.055,71
20    Atsargos
200       Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos
201       Medžiagos ir žaliavos
202       �kinis inventorius
203       Nebaigta gaminti produkcija
204       Nebaigtos vykdyti sutartys
205       Pagaminta produkcija
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
207       Kitas turtas, skirtas parduoti
21    Išankstiniai apmok�jimai 250,20 250,20
211       Išankstiniai apmok�jimai
212       Ateinan�i� laikotarpi� s�naudos 250,20 250,20
22    Per vienus metus gautinos sumos 619.246,17 588.253,60 30.992,57
221       Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos
2211          Po vien� met� gautin� sum� einam�j� met� dalis
2212          Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos
222       Gautinos finansavimo sumos
223       Gautinos mokes�i� sumos
224       Gautinos socialin�s �mokos
225       Gautinos sumos už turto naudojim�
226       Gautinos sumos už parduotas prekes, turt�, paslaugas
227       Gautinos sumos už konfiskuot� turt�, baudos ir kitos netesybos
228       Sukauptos gautinos sumos 619.246,17 588.253,60 30.992,57
229       Kitos gautinos sumos
23    Trumpalaik�s investicijos
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai
232       Trumpalaikiai terminuotieji ind�liai
233       Kitos trumpalaik�s investicijos
24    Pinigai ir pinig� ekvivalentai 39.221,22 30.408,28 8.812,94
241       Pinigai bank� s�skaitose 39.221,22 30.408,28 8.812,94
242       Grynieji pinigai
243       Pinigai �šaldytose s�skaitose
244       Pinigai kelyje
245       Piniginiai dokumentai
246       Trumpalaik�s investicijos (iki 3 m�nesi�)
3KL Grynasis turtas -2.156,00 0,00 -2.156,00
31    Sukauptas perviršis ar deficitas -2.156,00 0,00 -2.156,00
32    Rezervai
321       Tikrosios vert�s rezervas
322       Kiti rezervai
33    Dalinink� kapitalas
4KL Finansavimo sumos -5.484.242,74 -5.621.959,08 137.716,34
41    Finansavimo sumos (gautinos) -5.484.242,74 -5.621.959,08 137.716,34
411       Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� (gautinos)
412       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� (gautinos)
413       Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) (gautinos) -202.567,31 -242.225,75 39.658,44
414       Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto (gautinos) -43.277,98 -60.297,35 17.019,37
415       Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto (gautinos) -5.229.750,42 -5.314.044,76 84.294,34
416       Finansavimo sumos iš kit� šaltini� (gautinos) -8.647,03 -5.391,22 -3.255,81
42    Finansavimo sumos (gautos)

421    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� (gautos)

4211    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� nepiniginiam turtui �sigyti (gautos)

4212    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi� kitoms išlaidoms (gautos)
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422       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� (gautos)

4221       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� nepiniginiam turtui �sigyti (gautos)

4222       Finansavimo sumos iš tarptautini� organizacij� kitoms išlaidoms (gautos)
423       Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) (gautos)
4231          Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) nepiniginiam turtui �sigyti (gautos)
4232          Finansavimo sumos iš Europos S�jungos (finansin� parama) kitoms išlaidoms (gautos)
424       Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto (gautos)
4241          Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto nepiniginiam turtui �sigyti (gautos)
4242          Finansavimo sumos iš valstyb�s biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
425       Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto (gautos)
4251          Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto nepiniginiam turtui �sigyti (gautos)
4252          Finansavimo sumos iš savivaldyb�s biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
426       Finansavimo sumos iš kit� šaltini� (gautos)
4261          Finansavimo sumos iš kit� šaltini� nepiniginiam turtui �sigyti (gautos)
4262          Finansavimo sumos iš kit� šaltini� kitoms išlaidoms (gautos)
5KL Ilgalaikiai �sipareigojimai
51    Ilgalaikiai atid�jiniai
52    Ilgalaikiai �sipareigojimai
521       Ilgalaikiai �sipareigojimai pagal vyriausyb�s vertybinius popierius
522       Ilgalaik�s užsienio paskolos
523       Ilgalaik�s vidaus paskolos
524       Ilgalaikiai finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojimai
525       Kiti ilgalaikiai �sipareigojimai
6KL Trumpalaikiai �sipareigojimai -619.106,17 -588.253,60 -30.852,57
61    Trumpalaikiai atid�jiniai
611       Ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis
612       Trumpalaikiai atid�jiniai
62    Ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis
621       Ilgalaiki� �sipareigojim� pagal vyriausyb�s vertybinius popierius einam�j� met� dalis
622       Ilgalaiki� užsienio paskol� einam�j� met� dalis
623       Ilgalaiki� vidaus paskol� einam�j� met� dalis
624       Ilgalaiki� finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojim� einam�j� met� dalis
625       Kit� ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis
63    Trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai
631       Trumpalaikiai �sipareigojimai pagal vyriausyb�s vertybinius popierius
632       Trumpalaik�s užsienio paskolos
633       Trumpalaik�s vidaus paskolos
634       Trumpalaikiai finansin�s nuomos (lizingo) �sipareigojimai
635       Kiti trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai
64    Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
641    Mok�tinos subsidijos
642    Mok�tinos dotacijos
643    Mok�tinos finansavimo sumos
6431          Mok�tinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmok�jimus
6432          Mok�tinos finansavimo sumos asignavim� valdytoj� program� vykdytojams
6433          Kitos mok�tinos finansavimo sumos
65    Mok�tinos sumos � Europos S�jungos biudžet�
66    Mok�tinos socialin�s išmokos
661       Mok�tinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
662       Mok�tinos socialin�s išmokos iš valstyb�s biudžeto
663       Mok�tinos socialin�s išmokos iš savivaldyb�s biudžeto
664       Mok�tinos socialin�s išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
665       Mok�tinos sumos pensij� fondams
666       Kitos mok�tinos socialin�s išmokos
67    Gr�žintini mokes�iai ir �mokos
671       Gr�žintini mokes�iai
672       Gr�žintinos socialini� �mok� permokos
673       Gr�žintinos sum� už konfiskuot� turt�, baud� ir netesyb� permokos
674       Kitos gr�žintinos permokos
68    Pervestinos sumos -2.016,00 -2.016,00
681       Pervestinos sumos � valstyb�s biudžet� -2.016,00 -2.016,00
682       Pervestinos sumos � savivaldybi� biudžetus
683       Pervestinos sumos ištekli� fondams
684       Pervestinos sumos pagal surinktas �mokas užsienio valstybi� organizacijoms
685       Kitos pervestinos sumos
686       Gr�žintinos finansavimo sumos
69    Mok�tinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -617.090,17 -588.253,60 -28.836,57
691       Tiek�jams mok�tinos sumos -266.876,18 -255.894,09 -10.982,09
692       Mok�tinos sumos darbuotojams -64.018,80 -61.643,94 -2.374,86
693       Mok�tini veiklos mokes�iai
694       Gauti išankstiniai mok�jimai
695       Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai -286.195,19 -270.715,57 -15.479,62
7KL Pajamos -3.461.098,18 -3.480.027,92 18.929,74
70    Finansavimo pajamos -3.455.748,68 -3.480.027,92 24.279,24

701    Panaudot� finansavimo sum� nepiniginiam turtui �sigyti pajamos -312.951,25 -214.263,50 -98.687,75
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702    Panaudot� finansavimo sum� kitoms išlaidoms pajamos -3.142.797,43 -3.265.764,42 122.966,99
71    Mokes�i� pajamos
711       Apskai�iuotos mokes�i� pajamos
712       Pervestinos mokes�i� sumos � valstyb�s biudžet�
713       Pervestinos mokes�i� sumos � savivaldybi� biudžetus
714       Pervestinos mokes�i� sumos ištekli� fondams
715       Gr�žintinos mokes�i� sumos
72    Socialini� �mok� pajamos
721       Apskai�iuotos socialini� �mok� pajamos
722       Pervestinos socialin�s �mokos
73    Turto naudojimo pajamos
731       Apskai�iuotos turto naudojimo pajamos
732       Pervestinos sumos už turto naudojim� � valstyb�s biudžet�
733       Pervestinos sumos už turto naudojim� � savivaldybi� biudžetus
734       Pervestinos sumos už turto naudojim� kitiems viešojo sektoriaus subjektams
74    Preki�, turto, paslaug� pardavimo pajamos -5.349,50 -5.349,50
741       Apskai�iuotos preki�, turto ir paslaug� pardavimo pajamos -5.349,50 -5.349,50
742       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt�, paslaugas � valstyb�s biudžet�
743       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt�, paslaugas � savivaldybi� biudžetus

75
   Sum� už konfiskuot� turt�, baud� ir kit� netesyb�, susijusi� su kita nei finansin� ar investicin� veikla, 
pajamos

76    Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos
761       Pal�kan� pajamos
762       Baud� ir delspinigi� pajamos
763       Pajamos d�l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo �takos
764       Vertybini� popieri� perkainojimo pelnas
765       Dividendai
766       Finansinio turto perleidimo pelnas
767       Kitos finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos
77    Kitos pajamos
771       Rinkliav� pajamos
772       Kitos pajamos
8KL S�naudos 3.458.942,18 3.482.990,24 -24.048,06
81    Mokes�i� Europos S�jungai s�naudos
82    Socialini� išmok� s�naudos 311.348,43 300.521,02 10.827,41
821       Valstybinio socialinio draudimo išmok� s�naudos
822       Socialini� išmok� iš valstyb�s biudžeto s�naudos
823       Socialini� išmok� iš savivaldyb�s biudžeto s�naudos
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini� išmok� s�naudos
825       Kit� socialini� išmok� s�naudos 311.348,43 300.521,02 10.827,41
83    Subsidij�, dotacij�, finansavimo s�naudos
831       Subsidij� s�naudos
832       Dotacij� s�naudos
833       Finansavimo s�naudos
87    Pagrindin�s veiklos s�naudos 3.137.721,50 3.172.667,01 -34.945,51
8701       Darbo užmokes�io s�naudos 2.001.280,27 1.955.413,31 45.866,96
8702       Socialinio draudimo s�naudos 618.633,68 605.111,32 13.522,36
8703       Ilgalaikio turto nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos 152.725,28 154.135,99 -1.410,71
8704       Komunalini� paslaug� ir ryši� s�naudos 244.474,84 287.193,74 -42.718,90
8705       Komandiruo�i� s�naudos 46.954,12 39.827,24 7.126,88
8706       Transporto s�naudos
8707       Kvalifikacijos k�limo s�naudos 5.880,00 19.593,82 -13.713,82
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo s�naudos 48,00 -48,00
8709       Nuvert�jimo ir nurašyt� sum� s�naudos
8710       Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina 30.197,88 55.537,40 -25.339,52
8711       Nuomos s�naudos 6.015,28 5.301,08 714,20
8712       Kit� paslaug� s�naudos 31.560,15 50.505,11 -18.944,96
8713       Pagrindin�s veiklos kitos s�naudos
88    Kitos veiklos s�naudos
89    Finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos 9.872,25 9.802,21 70,04
891       Pal�kan� s�naudos
892       Baud� ir delspinigi� s�naudos 9.872,25 9.802,21 70,04
893       S�naudos d�l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo �takos
894       Vertybini� popieri� perkainojimo nuostoliai
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai
896       Finansin�s ir investicin�s veiklos kitos s�naudos
9KL Specialiosios s�skaitos
91    Nuosavyb�s metodo �taka
911       Kontroliuojam� subjekt� rezultatas
912       Asocijuot�j� subjekt� rezultatas
92    Apskaitos politikos keitimo ir esmini� klaid� taisymo �taka
921       Apskaitos politikos keitimo �taka
922       Pra�jusi� laikotarpi� esmini� klaid� taisymo �taka
93    Pelno mokestis
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PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Basanavičiaus g. 1, LT – 59129 Prienai, tel. (8 319) 52430, 

el. p.- mokykla@ziburys.prienai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189676 

 

A I Š K I N A M A S I S  R A Š T A S  

PRIE 2013 METŲ FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINIO 

2014 m. kovo 18 d. 

 

I.  BENDROJI DALIS 

1. Mokyklos pavadinimas – Prienų „Žiburio“ gimnazija. 

2. Mokyklos kodas: 190189676. 

3. Mokykla įsteigta 1918 m., įregistruota 1995 m. birželio 09 d. Valstybinės įmonės Registrų 

centro Kauno filiale. Įregistravimo pažymėjimas Nr. 119942. 

4. Mokyklos adresas – J. Basanavičiaus g. 1, LT-59129 Prienai.  

5. Prienų „Žiburio“ gimnazija yra viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis 

sąskaitas banke, antspaudą. Gimnazijos savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises ir 

pareigas įgyvendina Prienų rajono savivaldybės Taryba, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina 

ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos buveinės 

pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

6. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Mokyklos tipas – gimnazija. Vykdomos programos: 

pagrindinio ugdymo programa (kodas 201001001), adaptuota pagrindinio ugdymo programa (kodas 

207001002), specialioji pagrindinio ugdymo programa (kodas 207001003), vidurio ugdymo 

programa (kodas 307001002), adaptuota vidurinio ugdymo programa (kodas 307001002). 

7. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų mokykla neturi. 

8. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi. 

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje mokėsi 515 mokiniai. 

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje dirbo 71 darbuotojas. 

11. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

12. Mokyklos metinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2013 biudžetinius metus, pagal paskutinės 

ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. 

13. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – litais. 
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II.  APSKAITOS POLITIKA 

14. Apskaitos politika aprašyta 2012 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje (23 VSAFAS ). 

 

III.  AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

15. Gimnazijoje per 2013-01-01 – 2013-03-31 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir 

klaidų taisymo (7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“) 

nebuvo. 

16. Mokyklos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas. 

17. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per 2013-01-01 – 2013-12-31 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

18. Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2013-01-01 – 2013-12-31 ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

19. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos (2013-12-31) nebuvo. 

20. Mokykloje Finansinės būklės ataskaita 2009 12 31 pateikta pagal 2-ojo VSAFAS „Finansinės 

būklės ataskaita“ 2 priede nustatytą formą. 

21. Informaciją, apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo 

poveikio biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai 

informacijai, pateikiame pagal 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 

klaidų taisymas“ 3 priedą (16 priedas). 

 

 

Direktorė      Irma Šneiderienė 

 

 

_____________________ 
Žydrūnė Kirilauskaitė 
Tel. 8-319-52430 
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ID: 38647

D/L: -- 

Prien� "Žiburio" gimnazija ,  190189676, 
Biudžetin� �staiga

 Adresas:  J. Basanavi�iaus g. 1, Prien� m., 
Prien� r. sav.

Subjektas užsiima vidurinis ugdymas veikla

Eil.
Nr.

Filialas / strukt�rinis padalinys Buvein�s adresas Pagrindin� veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Pra�j�s ataskaitinis laikotarpis
71 76

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti strukt�riniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotoj� skai�ius  per ataskaitin� laikotarp� buvo:

S�lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn� veikl�:

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

Finansinis ataskait� aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansini� ataskait� forma  
ketvirtin�, metin�  

2 Finansini� ataskait� valiuta  
Litai  

3 Nematerialusis turtas  
�20.Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto 

nuvert�jimo apskai�iavimo ir apskaitos metodai ir taisykl�s – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvert�jimas“. 
�21.Nematerialusis turtas yra pripaž�stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateikt� s�vok� ir nematerialiajam turtui 

nustatytus kriterijus.
�22.Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas �sigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po 

pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto �sigijimo savikain� tik tais atvejais, kai 
galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesn� ekonomin� naud�, t.y. kad atliktas esminis 
nematerialiojo turto pagerinimas.

�23.Išankstiniai apmok�jimai už nematerial�j� turt� apskaitoje registruojami  nematerialiojo turto s�skaitose.

 

�24.Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansin�se ataskaitose yra 
parodomas �sigijimo savikaina, at�mus sukaupt� amortizacij� ir nuvert�jim�, jei jis yra.

�25.Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert� yra nuosekliai paskirstoma per vis� nustatyt� turto naudingo tarnavimo laik� 
tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skai�iuoti nuo kito m�nesio, kai 
turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskai�iuojama nuo kito m�nesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutin� 
vert� sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskai�iuojamas ir užregistruojamas to turto 
vieneto nuvert�jimas, lygus jo likutin�s vert�s sumai, pirmos dienos. 

�26.Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant � sutartis ar kitas juridines teises, neturi b�ti 
ilgesnis už juridini� teisi� galiojimo laikotarp�. Kitam nematerialiajam turtui mokykla taiko nematerialiojo turto amortizacijos 
normatyvus, patvirtintus teis�s akt� nustatyta tvarka.  

 

�27.Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti LR Vyriausyb�s 2009 m. 
birželio m�n.10 d. nutarimu Nr.564 ir Prien� rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2009 m. lapkri�io m�n.27 d. 
�sakymu Nr. (7.7)-A3-618.

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
�28.Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio 

materialiojo turto nuvert�jimo apskai�iavimo ir apskaitos metodai ir taisykl�s – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvert�jimas“. 
�29.Ilgalaikis materialusis turtas pripaž�stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s�vok� 

ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
�30.Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob�d� skirstomas � pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. � smulkesnes grupes 

ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal �staigos poreik�. 
�31.�sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas �sigijimo savikaina.
�32.Išankstiniai apmok�jimai už ilgalaik� material�j� turt� apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto 

s�skaitose.
�33.Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žem� ir kult�ros vertybes, finansin�se ataskaitose rodomas 

�sigijimo savikaina, at�mus sukaupt� nusid�v�jim� ir nuvert�jim�, jei jis yra. Žem� ir kult�ros vertyb�s po pirminio pripažinimo 
finansin�se ataskaitose rodomi tikr�ja verte (išskyrus kult�ros vertybi� rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, 
kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 
nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vert�).

 

�34.Ilgalaikio materialiojo turto nud�vimoji vert� yra nuosekliai paskirstoma per vis� turto naudingo tarnavimo laik�. Ilgalaikio 
materialiojo turto vieneto nusid�v�jimas pradedamas skai�iuoti nuo kito m�nesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. 
Nusid�v�jimas nebeskai�iuojamas nuo kito m�nesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutin� vert� sutampa su jo 
likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskai�iuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 
nuvert�jimas, lygus jo likutin�s vert�s sumai, pirmos dienos.

�35.Ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimas skai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod�, pagal konkre�ius 
materialiojo turto nusid�v�jimo normatyvus, patvirtintus teis�s akt� nustatyta tvarka.

�36.Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo �sigijimo savikaina, sukauptas nusid�v�jimas ir, jei yra, nuvert�jimas 
nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultat� ataskaitos straipsnyje.

 

�37.Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaž�stami esminiu turto pagerinimu, jei padidina 
turto funkcij� apimt� arba pailgina turto naudingo tarnavimo laik�, arba iš esm�s pagerina jo nauding�sias savybes. Ši� darb� 
verte didinama ilgalaikio materialiojo turto �sigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas lik�s turto naudingo tarnavimo laikas. Jei 
atlikti darbai nepagerina nauding�j� ilgalaikio materialiojo turto savybi� ar nepadidina turto funkcij� apimties, arba nepailgina 
jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaž�stami esminiu pagerinimu, o ši� darb� vert� pripaž�stama ataskaitinio laikotarpio 
s�naudomis.

�38.Ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimas skai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod� pagal konkre�ius 
materialiojo turto nusid�v�jimo normatyvus patvirtintus LR Vyriausyb�s 2009 m. birželio m�n.10 d. nutarimu Nr.564 ir Prien� 
rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2009 m. lapkri�io m�n.27 d. �sakymu Nr. (7.7)-A3-618.

�39.Biologinis turtas:
�39.1.Biologinio turto mokykla neturi.
�39.2.Jeigu gimnazija �sigyt� biologinio turto, tai apskaityt� pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai 

ištekliai“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles.

 

5 Biologinis turtas  
 

6 Finansinis turtas ir finansiniai �sipareigojimai  
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2 Apskaitos politika  
 

�45.Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykl�s nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
�sipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas � ilgalaik� ir trumpalaik�.

�46.Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
�46.1.	
������������������
�����
��
�46.2.kitas ilgalaikis finansinis turtas.

�47.Trumpalaikiam finansiniam turtui prisk iriama:
�47.1.	����������������������
�����
��
�47.2.	��������������������
�47.3.kitas trumpalaikis finansinis turtas

 

�57.Finansini� �sipareigojim� apskaitos principai, metodai ir taisykl�s nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 
finansiniai �sipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atid�jiniai, neapibr�žtieji �sipareigojimai, neapibr�žtasis turtas ir �vykiai 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansin� nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 
sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensij� planai“.

�58.Visi �sipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi � ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams �sipareigojimams 
priskiriama:

�58.1.ilgalaikiai atid�jiniai (pvz., atid�jiniai d�l gimnazijai iškelt� teismini� ieškini�, kai tik�tina, kad d�l j� baigties 
gimnazija tur�s sumok�ti priteistas sumas);

�58.2.��������������������
�
��
�58.3.kiti ilgalaikiai �sipareigojimai.

�59.Trumpalaikiams finansiniams �sipareigoj imams priskiriama:
�59.1.����������������������������������������	��������������
�59.2.����������	����
����������������������
�59.3.����	������������������
�
��
�59.4.	�������
��������
������������
����
��
�59.5.�
����
���
���������
�
��
�59.6.	�������
�����
������� ����!��
������������������������
�59.7.�
����
�����
�!�������
������"��
���������
�59.8.kiti trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai.

�60.Pirminio pripažinimo metu finansiniai �sipareigojimai �vertinami �sigijimo savikaina. V�liau šie �sipareigojimai 
�vertinami:

�60.1.������������
�����
���#���������������
�60.2.����������������������������������	����
����#��������������

 

7 Atsargos  
�40.Atsarg� apskaitos metodai ir taisykl�s nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
�41.Pirminio pripažinimo metu atsargos �vertinamos �sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 

�sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn�ja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant � tai, kuri iš j� mažesn�.
�42.Strategin�s atsargos vertinamos �sigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus. Apskai�iuodama atsarg�, 

sunaudot� teikiant paslaugas, ar parduot� atsarg� savikain�, mokykla taiko atsarg� �kainojimo b�d� „pirmas � – pirmas iš“ 
(FIFO).

�43.Atsargos gali b�ti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vert�s tam, kad j� balansin� vert� neviršyt� b�simos 
ekonomin�s naudos ar paslaug� vert�s, kuri� tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirs�ius ar panaudojus. Kai 
atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, j� balansin� vert� pripaž�stama 
s�naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaž�stamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsarg� 
sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitom� atsarg� b�d�, kai buhalterin�je apskaitoje 
registruojama kiekviena su atsarg� sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

�44.Prie atsarg� priskiriamas neatiduotas naudoti �kinis inventorius, gimnazijos bibliotekos vadov�liai ir grožin� literat�ra. 
Atiduoto naudoti inventoriaus vert� iš karto �traukiama � s�naudas. Naudojamo inventoriaus kiekin� ir vertin� apskaita turi b�ti 
tvarkoma nebalansin�se s�skaitose.  

 

8 Finansavimo sumos  
�51.Finansavimo sum� apskaitos metodai ir taisykl�s nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
�52.Finansavimo sumos pripaž�stamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
�53.Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstyb�s ir savivaldybi� biudžet�, Valstybinio socialinio draudimo 

fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kit� ištekli� fond�, Europos S�jungos, Lietuvos ir užsienio paramos fond� gauti 
arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto �statuose nustatytiems tikslams ir programoms 
�gyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kit� turt� pavedimams 
vykdyti, kitas l�šas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos b�du gaut� turt�.
Gimnazijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirt� skirstomos �:

�53.1.��������
���������	���������������"��
�53.2.finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

�54.Finansavimo sumos nepiniginiam turtui �sigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, �skaitant 
param�, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui �sigyti.

�55.Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) 
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo 
sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui �sigyti. 

�56.Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j� dalis pripaž�stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s�naudos.

 

9 Atid�jiniai  
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2 Apskaitos politika  
 

�61.Atid�jiniai pripaž�stami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai d�l �vykio praeityje mokykla turi dabartin� teisin� 
prievol� ar neatšaukiam� pasižad�jim� ir tik�tina, kad jam �vykdyti bus reikalingi ištekliai, o �sipareigojimo suma gali b�ti 
patikimai �vertinta (pvz., jei mokyklai iškeltas ieškinys ir 90 procent� tik�tina, kad mokykla prival�s sumok�ti ieškovui priteist� 
sum�, turi b�ti suformuotas atid�jinys, lygus tik�tinai sumok�ti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios s�lygos, atid�jiniai n�ra 
pripaž�stami, o tiktai informacija apie susijus� su tik�tina sumok�ti suma neapibr�žt�j� �sipareigojim� yra pateikiama finansini� 
ataskait� aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atid�jiniai yra perži�rimi paskutin� kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio dien� ir koreguojami, atsižvelgiant � naujus �vykius ar aplinkybes, kad parodyt� tiksliausi� dabartin� �vertinim�.

 

10 Nuoma, finansin� nuoma (lizingas)  
�62.Nuomos sutartims taikomas turinio viršenyb�s prieš form� principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine 

nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonomin�s prasm�s.
�63.Nuomos sandoriai grupuojami � veiklos nuomos ar finansin�s nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant � tai, kiek turto 

nuosavyb�s teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš 
esm�s visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. 

�64.Apskaitoje registruojamos finansin�s nuomos �mokos yra padalijamos, išskiriant turto vert�s dengimo sum�, pal�kanas ir 
kitas �mokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibr�žtus nuomos mokes�ius ir pan., jei jie yra numatyti finansin�s nuomos 
sutartyje). Pal�kanos priskiriamos finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo 
principu, t.y. registruojamos t� ataskaitin� laikotarp�, už kur� apskai�iuojamos ateityje mok�tinos pal�kanos. Finansin�s nuomos 
b�du �sigyto ilgalaikio materialiojo turto nud�vimoji vert� paskirstoma per vis� jo naudingo tarnavimo laik�. 

 

�65.Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama 
nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos �mokos pagal veiklos nuomos sutart� yra registruojamos apskaitoje kaip s�naudos 
tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarp�.

 

�66.Jei parduotas turtas po pardavimo yra išsinuomojamas pagal atgalin�s finansin�s nuomos sutart�, pelnas, gautas pardavus 
turt�, t� laikotarp�, kur� turtas buvo parduotas, nepripaž�stamas. Gimnazija peln�, gaut� pardavus turt�, atideda (registruoja 
apskaitoje b�sim�j� laikotarpi� pajamas) ir amortizuoja per likus� atgalin�s finansin�s nuomos b�du �sigyto turto naudingo 
tarnavimo laik�, apskai�iuota nusid�v�jimo suma mažindama nusid�v�jimo s�naudas. Atgalin�s finansin�s nuomos sutarties 
ekonomin� prasm� prilyginama finansavimui už užstat�, kai finansin�s nuomos dav�jas skolina gav�jui pinigus, kaip užstat� 
naudodamas nupirkt� ir išnuomot� turt�.

 

11 Segmentai  
 

12 Mokes�i� ir socialini� �mok� pajamos  
 

13 Kitos pajamos  
�67.Pajam� apskaitos principai, metodai ir taisykl�s nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokes�i� ir socialini� �mok� pajamos”, 

10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
�68.Pajam� apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaž�stamos tuo pa�iu laikotarpiu, kai yra 

patiriamos su šiomis pajamomis susijusios s�naudos. Registruojant visas su finansavimo pajam� pripažinimu susijusias 
operacijas, b�tina nurodyti, kokios valstyb�s funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, 
panaudojant detalizuojan�ius požymius arba sukuriant subs�skaitas.

�69.Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaž�stamos, kai tik�tina, kai mokykla gaus su sandoriu susijusi� ekonomin� 
naud�, kai galima patikimai �vertinti pajam� sum� ir kai mokykla gali patikimai �vertinti su pajam� uždirbimu susijusias 
s�naudas. Pardavim� ir paslaug� pajamos registruojamos at�mus PVM ir suteiktas nuolaidas.

�70.Pajamomis laikoma tik pa�ios gimnazijos gaunama ekonomin� nauda. Gimnazijos pajamomis nepripaž�stamos tre�i�j� 
asmen� vardu surinktos sumos, kadangi tai n�ra gimnazijos gaunama ekonomin� nauda. 

�71.Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansin�se ataskaitose t� ataskaitin� laikotarp�, kur� yra uždirbamos, t.y. 
kur� suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prek�s ar kt., nepriklausomai nuo pinig� gavimo momen

 

14 S�naudos  
�72.S�naud� apskaitos principai, metodai ir taisykl�s nustatyti 11-ajame VSAFAS „S�naudos“. S�naud�, susijusi� su turtu, 

finansavimo sumomis ir �sipareigojimais, apskaitos principai nustatyti j� apskait� reglamentuojan�iuose VSAFAS. 
�73.S�naudos apskaitoje pripaž�stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 

uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant � pinig� išleidimo laik�. Tais atvejais, kai per ataskaitin� laikotarp� 
padaryt� išlaid� ne�manoma tiesiogiai susieti su tam tikr� pajam� uždirbimu ir jos neduos ekonomin�s naudos ateinan�iais 
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripaž�stamos s�naudomis t� pat� laikotarp�, kada buvo patirtos.

�74.S�naud� dydis �vertinamas sumok�ta arba mok�tina pinig� arba j� ekvivalent� suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas 
atsiskaitymo laikotarpis ir pal�kanos n�ra išskirtos iš bendros mok�tinos sumos, s�naud� dydis �vertinamas diskontuojant 
atsiskaitymo sum� taikant rinkos pal�kan� norm�.

�75.S�naudos apskaitoje registruojamos pagal s�skaitas fakt�ras, mok�jimo žiniaraš�ius ir kitus finansinius dokumentus.

 

15 Valstyb�s skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  

�76.Sandori� užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.
�77.Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dien� galiojus� Lietuvos 

banko skelbiam� užsienio valiutos kurs�. Pelnas ir nuostoliai iš sandori� užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir 
�sipareigojim� liku�i� perkainojimo dien� yra registruojami finansin�s ir investicin�s veiklos pajam� ar s�naud� s�skaitose. 

�78.Valiut ini� straipsni� liku�i ai perkainojami pagal ataskait inio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiam�  Lietuvos 
Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santyk�. 

 

17 Straipsni� tarpusavio užskaitos  
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2 Apskaitos politika  
 

�90.Sudarant finansini� ataskait� rinkin�, turto ir �sipareigojim�, taip pat pajam� ir s�naud� tarpusavio užskaita negalima, 
išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b�tent tokios užskaitos (pvz., d�l draudiminio �vykio patirt� s�naud� 
užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka).  

�91.Palyginamieji skai�iai yra koreguojami, kad atitikt� ataskaitini� met� finansinius rezultatus. Apskaitos princip� ir 
apskaitini� �ver�i� pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansini� ataskait� rinkin�, pateikiami aiškinamajame rašte.

 

18 Kiti apskaitos principai  
�92.Informacijos pagal segmentus pateikimo finansin�se ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas 

pagal segmentus“.
�93.Gimnazija turi tvarkyti apskaitos veikl� pagal segmentus. Segmentai – gimnazijos pagrindin�s veiklos dalys pagal 

atliekamas valstyb�s funkcijas, apiman�ios vienar�šes mokyklos teikiamas vieš�sias paslaugas pagal valstyb�s funkcij� 
klasifikacij� . 

�94.Mokykla skiria šiuos segmentus:
�94.1.�����
�
�94.2. socialin�s apsaugos.

�95.Apie kiekvien� segment� pateikiama tokia informacija:
�95.1.�������
�������
��
�95.2.segmento pinig� srautai.

�96.Gimnazija turto, �sipareigojim�, finansavimo sum� ir pajam� apskait� tvarko pagal segmentus, t.y. taip, kad gal�t� pagal 
segmentus teisingai užregistruoti pagrindin�s veiklos s�naudas ir pagrindin�s veiklos pinig� srautus.

�97.Turtas, �sipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir s�naudos, kuri� priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi 
b�ti priskiriami didžiausi� gimnazijos veiklos dal� sudaran�iam segmentui.

 

�98.Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitini� �ver�i� keitimas ir 
klaid� taisymas“.

�99.Gimnazija pasirinkt� apskaitos politik� taiko nuolat arba gana ilg� laik� tam, kad b�t� galima palyginti �vairi� 
ataskaitini� laikotarpi� finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia mokyklos finansin�s b�kl�s, veiklos rezultat�, grynojo 
turto ir pinig� sraut� keitimosi tendencijoms nustatyti.

�100.Gimnazija pasirenka ir taiko apskaitos politik� remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansini� 
ataskait� rinkinio pateikimas“. $kini� operacij� ir �kini� �vyki� pripažinimo, apskaitos ar d�l j� atsirandan�io turto, 
�sipareigojim�, finansavimo sum�, pajam� ir (arba) s�naud� vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos 
keitimu.

�101.Apskaitos politika kei�iama d�l VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teis�s aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas 
finansin�se ataskaitose parodomas taikant retrospektyvin� b�d�, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b�t� 
buvusi naudojama, tod�l pakeista apskaitos politika yra pritaikoma �kin�ms operacijoms ir �kiniams �vykiams nuo j� 
atsiradimo. Poveikis, kur� daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir daryt� ankstesni� 
ataskaitini� laikotarpi� informacijai, registruojamas apskaitoje t� ataskaitin� laikotarp�, kur� apskaitos politika pakei�iama, ir 
parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultat� ataskaitos eilut�je „Apskaitos politikos keitimo bei esmini� klaid� 
taisymo �taka“. Šioje eilut�je yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansin�se ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. 

 

�102.Apskaitini� �ver�i� keitimo principai ir taisykl�s nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitini� �ver�i� 
keitimas ir klaid� taisymas“.

�103.Apskaitiniai �ver�iai yra perži�rimi tuo atveju, jei pasikei�ia aplinkyb�s, kuriomis buvo remtasi atliekant �vertinim�, 
arba atsiranda papildomos informacijos ar kit� �vyki�.

�104.Mokyklos apskaitini� �ver�i� pasikeitimams �vertinti yra sudaromos atitinkamos komisijos, kurios yra atsakingos už 
tinkam� aplinkybi� ir informacijos, lemian�ios apskaitin� �vertinim�, taip pat poveikio nustatym� ir parodym� finansin�se 
ataskaitose.

�105.Apskaitinio �ver�io pasikeitimo poveikis nustatant gryn�j� pervirš� ar deficit� priskiriamas:
�105.1.���
���	�!��������"�
�	��������!���������������
������������
���	��
�105.2.laikotarpiui, kada �vyko pasikeitimas, ir v�lesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi �takos ir jiems.

�106.Gimnazijos apskaitinio �ver�io pasikeitimo rezultatas �traukiamas � t� veiklos rezultat� ataskaitos eilut�, kurioje buvo 
parodytas pirminis �vertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi �takos tik finansin�s b�kl�s ataskaitos straipsniams. 
Informacija, susijusi su apskaitinio �ver�io pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

�107.Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusid�v�jimas skai�iuojamas tiesioginiu metodu), o 
apskaitiniu �ver�iu laikomas gimnazijoje pasirinktas dydis nusid�v�jimui apskai�iuoti (pvz., nusid�v�jimo normatyvas).

 

�108.Apskaitos klaid� taisymo taisykl�s nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitini� �ver�i� keitimas ir 
klaid� taisymas“.

�109.Ataskaitiniu laikotarpiu gali b�ti pasteb�tos apskaitos klaidos, padarytos pra�jusi� ataskaitini� laikotarpi� finansin�se 
ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertin� išraiška arba kartu su kit� to ataskaitinio laikotarpio klaid� 
vertin�mis išraiškomis yra didesn� nei 0,5 procento per finansinius metus gaut� finansavimo sum� vert�s  arba 0,25 procento 
turto vert�s.

�110.Ir esmin�s, ir neesmin�s apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansin�se ataskaitose. Apskaitos 
klaid� taisymo �taka finansin�se ataskaitose parodoma taip:

�111.jei apskaitos klaida n�ra esmin�, jos taisymas registruojamas toje pa�ioje s�skaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga 
informacija, ir parodomas toje pa�ioje veiklos rezultat� ataskaitos eilut�je, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

�112.jei apskaitos klaida esmin�, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s�skaitoje ir parodomas veiklos rezultat� ataskaitos 
eilut�je „Apskaitos politikos keitimo bei esmini� apskaitos klaid� taisymo �taka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio 
laikotarpio finansin� informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esmin�s klaidos taisymu susijusi 
informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

 

 
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir pra�jusio ataskaitinio laikotarpio finansin�se ataskaitose 
atitinkamos informacijos n�ra, t. y. finansini� ataskait� straipsni� sumos lygios nuliui.
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Paskutin� pra�jusio

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
 
  

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padid�jimas Sumaž�jimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, �vertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaid� 

taisymo �tak�
1 2 3 4 5 6=3+4+5

A ILGALAIKIS TURTAS 5.591.550,80 5.591.550,80
I Nematerialusis turtas 2.066,90 2.066,90
I.1    Pl�tros darbai
I.2    Programin� �ranga ir jos licencijos 2.066,90 2.066,90
I.3    Kitas nematerialusis turtas
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mok�jimai
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas 5.589.483,90 5.589.483,90
II.1    Žem�
II.2    Pastatai 5.304.691,41 5.304.691,41
II.3    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai 0,00 0,00
II.4    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
II.5    Mašinos ir �renginiai 202.230,53 202.230,53
II.6    Transporto priemon�s
II.7    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
II.8    Baldai ir biuro �ranga 82.561,96 82.561,96
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 0,00
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mok�jimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 618.661,88 618.661,88
I Atsargos 0,00 0,00
I.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos
I.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis 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 apmok�jimai
III Per vienerius metus gautinos sumos 588.253,60 588.253,60
III.1    Gautinos trumpalaik�s finansin�s sumos
III.2    Gautini mokes�iai ir socialin�s �mokos
III.3    Gautinos finansavimo sumos
III.4    Gautinos sumos už turto naudojim�, parduotas prekes, turt�, paslaugas
III.5    Sukauptos gautinos sumos 588.253,60 588.253,60
III.6    Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaik�s investicijos
V Pinigai ir pinig� ekvivalentai 30.408,28 30.408,28

IŠ VISO TURTO 6.210.212,68 6.210.212,68
D FINANSAVIMO SUMOS 5.621.959,08 5.621.959,08
I Iš valstyb�s biudžeto 60.297,35 60.297,35
II Iš savivaldyb�s biudžeto 5.314.044,76 5.314.044,76
III Iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� 242.225,75 242.225,75
IV Iš kit� šaltini� 5.391,22 5.391,22
E �SIPAREIGOJIMAI 588.253,60 588.253,60
I Ilgalaikiai �sipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai �sipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atid�jiniai
I.3     Kiti �sipareigojimai
II Trumpalaikiai �sipareigojimai 588.253,60 588.253,60
II.1     Ilgalaiki� atid�jini� einam�j� met� dalis ir trumpalaikiai atid�jiniai
II.2     Ilgalaiki� �sipareigojim� einam�j� met� dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai �sipareigojimai
II.4     Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mok�tinos sumos � Europos S�jungos biudžet�
II.6     Mok�tinos sumos � biudžetus ir fondus
II.6.1        Gr�žintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mok�tinos sumos biudžetui
II.7     Mok�tinos socialin�s išmokos
II.8     Gr�žintini mokes�iai, �mokos ir j� permokos
II.9     Tiek�jams mok�tinos sumos 255.894,09 255.894,09
II.10     Su darbo santykiais susij� �sipareigojimai 61.643,94 61.643,94
II.11     Sukauptos mok�tinos sumos 270.715,57 270.715,57
II.12     Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00
I Dalinink� kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vert�s rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavyb�s metodo �taka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavyb�s metodo �tak� 0,00 0,00
IV.1     Einam�j� met� perviršis ar deficitas -12,32 -12,32
IV.2     Ankstesni� met� perviršis ar deficitas 12,32 12,32
F MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUM�, 	SIPAREIGOJIM�, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES

6.210.212,68 6.210.212,68

Direktor� ________________ Irma Šneiderien�
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� ________________ Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Apskaitos politikos keitimo ir klaid� taisymo 
�taka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID� TAISYMO �TAKA FINANSIN�S B	KL�S ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
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Pra�j
s ataskaitinis

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
  
 

Pra�j
s ataskaitinis 
laikotarpis

Padid�jimas Sumaž�jimas (-)

laikotarpis, �vertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaid� 

taisymo �tak�

1 2 3 4 5 6=3+4+5
A PAGRINDIN�S VEIKLOS PAJAMOS 3.480.027,92 3.480.027,92
I FINANSAVIMO PAJAMOS 3.480.027,92 3.480.027,92
I.1    Iš valstyb�s biudžeto 2.331.751,40 2.331.751,40
I.2    Iš savivaldybi� biudžet� 988.071,12 988.071,12
I.3    Iš ES, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� l�š� 144.787,38 144.787,38
I.4    Iš kit� finansavimo šaltini� 15.418,02 15.418,02
II MOKES
I� IR SOCIALINI� 	MOK� PAJAMOS
III PAGRINDIN�S VEIKLOS KITOS PAJAMOS
III.1    Pagrindin�s veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestinos � biudžet� pagrindin�s veiklos kitos pajamos
B PAGRINDIN�S VEIKLOS S�NAUDOS -3.473.188,03 -3.473.188,03
I DARBO UŽMOKES
IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -2.560.524,63 -2.560.524,63
II NUSID�V�JIMO IR AMORTIZACIJOS -154.135,99 -154.135,99
III KOMUNALINI� PASLAUG� IR RYŠI� -287.193,74 -287.193,74
IV KOMANDIRUO
I� -39.827,24 -39.827,24
V TRANSPORTO
VI KAVALIFIKACIJOS K�LIMO -19.593,82 -19.593,82
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -48,00 -48,00
VIII NUVERT�JIMO IR NURAŠYT� SUM�
IX SUNAUDOT� IR PARDUOT� ATSARG� SAVIKAINA -55.537,40 -55.537,40
X SOCIALINI� IŠMOK� -300.521,02 -300.521,02
XI NUOMOS -5.301,08 -5.301,08
XII FINANSAVIMO
XIII KIT� PASLAUG� -50.505,11 -50.505,11
XIV KITOS
C PAGRINDIN�S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 6.839,89 6.839,89
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 2.950,00 2.950,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 2.950,00 2.950,00
II PERVESTINOS 	 BIUDŽET� KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS S�NAUDOS
E FINANSIN�S IR INVESTICIN�S VEIKLOS REZULTATAS -9.802,21 -9.802,21

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI� APSKAITOS KLAID� TAISYMO 
�TAKA

G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB�S METODO �TAK� -12,32 -12,32
I NUOSAVYB�S METODO �TAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -12,32 -12,32
I TENKANTIS KONTROLIUOJAN
IAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktor� ________________ Irma Šneiderien�

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo �galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard�)

Vyr. buhalter� ________________ Žydr�n� Kirilauskait�

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard�)

Apskaitos politikos keitimo ir klaid� taisymo �taka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID� TAISYMO �TAKA VEIKLOS REZULTAT� ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS
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P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansini� ataskait� straipsniai Bendros valstyb�s 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomen�s apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

B�stas ir komunalinis 
�kis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kult�ra ir 

religija
Švietimas Socialin� apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindin�s veiklos s�naudos -3.137.721,50 -311.348,43 -3.449.069,93

1.1    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -2.619.913,95 -2.619.913,95

1.2    Nusid�v�jimo ir amortizacijos -152.725,28 -152.725,28

1.3    Komunalini� paslaug� ir ryši� -244.474,84 -244.474,84

1.4    Komandiruo�i� -46.954,12 -46.954,12

1.5    Transporto

1.6    Kvalifikacijos k�limo -5.880,00 -5.880,00

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8    Nuvert�jimo ir nurašyt� sum�

1.9    Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina -30.197,88 -30.197,88

1.10    Socialini� išmok� -311.348,43 -311.348,43

1.11    Nuomos -6.015,28 -6.015,28

1.12    Finansavimo

1.13    Kit� paslaug� -31.560,15 -31.560,15

1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esmini� apskaitos klaid� 

taisymo �taka

3 Pagrindin�s veiklos pinig� srautai

3.1    Išmokos -2.961.608,76 -310.600,00 -3.272.208,76

3.1.1       Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -2.602.114,47 -2.602.114,47

3.1.2       Komunalini� paslaug� ir ryši� -237.976,94 -237.976,94

3.1.3       Komandiruo�i� -50.196,77 -50.196,77

3.1.4       Transporto

3.1.5       Kvalifikacijos k�limo -6.520,00 -6.520,00

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.1.7       Atsarg� �sigijimo -27.101,24 -27.101,24

3.1.8       Socialini� išmok� -310.600,00 -310.600,00

3.1.9       Nuomos -6.819,17 -6.819,17

3.1.10       Kit� paslaug� �sigijimo -30.810,49 -30.810,49

3.1.11       Sumok�tos pal�kanos

3.1.12       Kitos išmokos -69,68 -69,68

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansini� ataskait� straipsniai Bendros valstyb�s 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomen�s apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

B�stas ir komunalinis 
�kis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kult�ra ir 

religija
Švietimas Socialin� apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindin�s veiklos s�naudos -3.172.667,01 -300.521,02 -3.473.188,03

1.1    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -2.560.524,63 -2.560.524,63

1.2    Nusid�v�jimo ir amortizacijos -154.135,99 -154.135,99

1.3    Komunalini� paslaug� ir ryši� -287.193,74 -287.193,74

1.4    Komandiruo�i� -39.827,24 -39.827,24

1.5    Transporto

1.6    Kvalifikacijos k�limo -19.593,82 -19.593,82

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -48,00 -48,00

1.8    Nuvert�jimo ir nurašyt� sum�

1.9    Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina -55.537,40 -55.537,40

1.10    Socialini� išmok� -300.521,02 -300.521,02

1.11    Nuomos -5.301,08 -5.301,08

1.12    Finansavimo

1.13    Kit� paslaug� -50.505,11 -50.505,11

1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esmini� apskaitos klaid� 

taisymo �taka

3 Pagrindin�s veiklos pinig� srautai

3.1    Išmokos -2.970.165,44 -209.305,63 -3.179.471,07

3.1.1       Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo -2.541.024,35 -2.541.024,35

3.1.2       Komunalini� paslaug� ir ryši� -280.505,57 -280.505,57

3.1.3       Komandiruo�i� -11.744,72 -11.744,72

3.1.4       Transporto

3.1.5       Kvalifikacijos k�limo -37.116,14 -37.116,14

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -48,00 -48,00

3.1.7       Atsarg� �sigijimo -20.956,88 -20.956,88

3.1.8       Socialini� išmok� -209.305,63 -209.305,63

3.1.9       Nuomos -4.573,85 -4.573,85

3.1.10       Kit� paslaug� �sigijimo -67.699,81 -67.699,81

3.1.11       Sumok�tos pal�kanos

3.1.12       Kitos išmokos -6.496,12 -6.496,12

PRA�JUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok�jimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok�jimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Pl�tros darbai
  
  

Programin� �ranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat�ros, mokslo ir 
meno k�riniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmok�jimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
�sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
12.371,69 12.371,69

2 �sigijimai per ataskaitin� laikotarp� 1.185,80 1.185,80

2.1       Pirkto turto �sigijimo savikaina 1.185,80 1.185,80

2.2       Neatlygintinai gauto turto �sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin� 

laikotarp�

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 �sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky�iai

6
�sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
13.557,49 13.557,49

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -8.318,79 X X X -8.318,79

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

9 Apskai�iuota amortizacija per ataskaitin� laikotarp� X -2.148,70 X X X -2.148,70

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 poky�iai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -10.467,49 X X X -10.467,49

14 Nuvert�jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -1.986,00 -1.986,00

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert�jimo suma*

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN�S VERT

Kitas nematerialusis turtas

S VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok�jimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok�jimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Pl�tros darbai
  
  

Programin� �ranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat�ros, mokslo ir 
meno k�riniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmok�jimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Apskai�iuota nuvert�jimo suma per ataskaitin� laikotarp�

17 Panaikinta nuvert�jimo suma per ataskaitin� laikotarp�

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvert�jimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvert�jimo sumos kiti poky�iai 

21
Nuvert�jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+/-20)
-1.986,00 -1.986,00

22
Nematerialiojo turto likutin� vert� ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6-13-21)
1.104,00 1.104,00

23
Nematerialiojo turto likutin� vert� ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1-7-14)
2.066,90 2.066,90

Kitas nematerialusis turtas

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusid�v�jimo arba nuvert�jimo suma iki perdavimo.jimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansin� vert�:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, ta�iau vis dar naudojamas veikloje, 

�sigijimo ar pasigaminimo savikain� sudaro:
11.893,49 7.661,79

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrol� riboja sutartys ar teis�s aktai, likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip �sipareigojim� �vykdymo garantija, likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutin� vert� sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, �sigyto perduoti, balansin� vert� pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Pl�tros darbai

2 Programin� �ranga ir jos licencijos

3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)

4 Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai

5 Nebaigti projektai

6 Kitas nematerialusis turtas

7 Iš viso

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitin� laikotarp� patik�jimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutin� vert� 

atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrim� išlaid� sum�, pripažint� ataskaitinio laikotarpio s�naudomis, 

sudaro:

Balansin� vert�
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Pagal finansin�s nuomos (lizingo) sutartis �sigyto turto, kurio finansin�s nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis n�ra pasibaig�s, likutin� vert�:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programin� �ranga ir jos licencijos

2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)

3 Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai

4 Nebaigti projektai

5 Kitas nematerialusis turtas

6 Iš viso

Likutin� vert�
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žem�
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt�ros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult�ros vertyb�s

Mašinos ir �renginiai Transporto 
priemon�s

Kilnojamosios 
kult�ros vertyb�s

Baldai ir biuro 
�ranga Kitos vertyb�s

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmok�jimai

Iš viso

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

1
�sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
6.279.022,42 96.586,00 270.323,73 207.654,90 6.853.587,05

2 �sigijimai per ataskaitin� laikotarp� (2.1+2.2) 6.776,00 6.776,00

2.1    Pirkto turto �sigijimo savikaina 6.776,00 6.776,00

2.2    Neatlygintinai gauto turto �sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitin� laikotarp� (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 �sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky�iai

6
�sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
6.279.022,42 96.586,00 270.323,73 214.430,90 6.860.363,05

7
Sukaupta nusid�v�jimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -974.331,01 -96.586,00 -68.093,20 -125.092,94 X X X -1.264.103,15

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusid�v�jimo 

suma*
X X X X

9
Apskai�iuota nusid�v�jimo suma per ataskaitin� 

laikotarp�
X -81.106,68 -31.970,59 -37.499,31 X X X -150.576,58

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusid�v�jimo suma (10.1+10.2+10.3)
X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusid�v�jimo sumos kiti poky�iai X X X X

13
Sukaupta nusid�v�jimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X -1.055.437,69 -96.586,00 -100.063,79 -162.592,25 X X X -1.414.679,73

14 Nuvert�jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert�jimo 

suma*
X X

16
Apskai�iuota nuvert�jimo suma per ataskaitin� 

laikotarp�
X X

17 Panaikinta nuvert�jimo suma per ataskaitin� laikotarp� X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvert�jimo 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 Nuvert�jimo sumos kiti poky�iai X X

21
Nuvert�jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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

22 Tikroji vert� ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vert�s pokytis
X X X X X X X X X

24
Tikrosios vert�s pasikeitimo per ataskaitin� laikotarp� 

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

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vert�s 

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 vert�s kiti poky�iai X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN�S VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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28
Tikroji vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutin� vert� ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
5.223.584,73 0,00 170.259,94 51.838,65 5.445.683,32

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutin� vert� ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
5.304.691,41 0,00 202.230,53 82.561,96 5.589.483,90

X pažym�ti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusid�v�jimo arba nuvert�jimo suma iki perdavimo.jimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nud�v�tas, ta�iau vis dar naudojamas veikloje, 
�sigijimo ar pasigaminimo savikaina:

168.220,45 144.574,16

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrol� riboja sutartys ar teis�s aktai likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip �sipareigojim� �vykdymo garantija, likutin� vert� yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutin� vert� sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutin� vert� sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žem�s ir pastat� �prastin�je veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti. Tokio turto likutin� vert� sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Sutar�i�, pasirašyt� d�l ilgalaikio materialiojo turto �sigijimo ateityje, bendroji vert� 
paskutin� ataskaitinio laikotarpio dien�:



Prien� "Žiburio" gimnazija,  190189676, J. Basanavi�iaus g. 1, Prien� m., Prien� r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi� met� FINANSINI� ATASKAIT� RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

2

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstyb�s turto grup�s ir likutin�s vert�s:

Eil.
Nr.

Materialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Gyvenamieji pastatai
2 Kiti pastatai
3 Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
4 Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
5 Mašinos ir �renginiai
6 Transporto priemon�s
7 Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
8 Baldai ir biuro �ranga
9 Kitos vertyb�s
10 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
11 Nebaigta statyba
12 Iš viso

AB Turto bankui perduoto parduoti valstyb�s turto likutin�s vert�s pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Materialiojo turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Žem�
2 Gyvenamieji pastatai
3 Kiti pastatai
4 Infrastrukt�ros ir kiti statiniai
5 Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s
6 Mašinos ir �renginiai
7 Transporto priemon�s
8 Kilnojamosios kult�ros vertyb�s
9 Baldai ir biuro �ranga
10 Kitos vertyb�s
11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
12 Nebaigta statyba
13 Iš viso

Likutin� vert�

Likutin� vert�
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Eil.
Nr.

Laikotarpis
Gautinos pagrindin�s nuomos 
�mokos paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio dien�

1 2 3
1 Per vienerius metus 3.200,00

2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�

3 Po penkeri� met�

4 Iš viso 3.200,00

B�SIMOSIOS PAGRINDIN	S NUOMOS 
MOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL 
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS
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Sudaryt� veiklos nuomos sutar�i� laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Veiklos nuomos sutar�i� pob�dis Sutarties terminas

1 2 3

Patalp� 2014.09.01

Sudaryt� panaudos sutar�i� laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Panaudos sutar�i� pob�dis
Sutarties terminas 

(metai)
Galimyb� prat�sti 

panaudos laikotarp�

1 2 3 4

Patalp� 2017.09.04 Nenumatyta
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin�s ir 
nelie�iamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
�kinis 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 Atsarg� �sigijimo vert� ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2 �sigyta atsarg� per ataskaitin� laikotarp� (2.1+2.2) 30.857,93 30.857,93

2.1    �sigyto turto �sigijimo savikaina 27.101,24 27.101,24

2.2    Nemokamai gaut� atsarg� �sigijimo savikaina 3.756,69 3.756,69

3
Atsarg� sumaž�jimas per ataskaitin� laikotarp�  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-30.857,93 -30.857,93

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -30.857,93 -30.857,93

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsarg� �sigijimo vert�s kiti poky�iai

6
Atsarg� �sigijimo vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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

7 Atsarg� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolin� atlyg� gaut� atsarg� sukaupto 

nuvert�jimo suma (iki perdavimo)

9 Atsarg� nuvert�jimas per ataskaitin� laikotarp� 

10 Atsarg� nuvert�jimo atk�rimo per ataskaitin� laikotarp� suma

11

Per ataskaitin� laikotarp� parduot�, perleist� (paskirstyt�), 

sunaudot� ir nurašyt� atsarg� nuvert�jimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvert�jimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsarg� nuvert�jimo kiti poky�iai

14
Atsarg� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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

15
Atsarg� balansin� vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14)
0,00 0,00

ATSARG� VERT�S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�*



Prien� "Žiburio" gimnazija,  190189676, J. Basanavi�iaus g. 1, Prien� m., Prien� r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi� met� FINANSINI� ATASKAIT� RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

2

       

ID: 38647
  D/L: -- 

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin�s ir 
nelie�iamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
�kinis 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

16
Atsarg� balansin� vert� ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-7)

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

* Reikšmingos sumos turi b�ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmok�jimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutin� ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin� pra�jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstini� apmok�jim� �sigijimo savikaina 250,20

1.1    Išankstiniai apmok�jimai tiek�jams

1.2    Išankstiniai apmok�jimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokes�i� mok�jimai

1.4    Išankstiniai mok�jimai Europos S�jungai

1.5    Išankstiniai apmok�jimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmok�jimai

1.7    Ateinan�i� laikotarpi� s�naudos ne viešojo sektoriaus subjekt� pavedimams vykdyti 250,20

1.8    Kitos ateinan�i� laikotarpi� s�naudos

2 Išankstini� apmok�jim� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Išankstini� apmok�jim� balansin� vert� (1-2) 250,20

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK�JIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j� iš viešojo 

sektoriaus subjekt�

Tarp j� iš 
kontroliuojam� ir 

asocijuot�j� ne viešojo 
sektoriaus subjekt�

Iš viso
Tarp j� iš viešojo 

sektoriaus subjekt�

Tarp j� iš 
kontroliuojam� ir 

asocijuot�j� ne viešojo 
sektoriaus subjekt�

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienerius metus gautin� sum� �sigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
619.246,17 616.444,21 2.801,96 588.253,60 584.750,57 3.503,03

1.1    Gautinos finansavimo sumos

1.2    Gautini mokes�iai ir socialin�s �mokos

1.2.1       Gautini mokes�iai

1.2.2       Gautinos socialin�s �mokos

1.3    Gautinos sumos už turto naudojim�, parduotas prekes, turt�, paslaugas

1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojim�

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

1.3.4       Gautinos sumos už parduot� ilgalaik� turt�

1.3.5       Kitos

1.4    Gautinos sumos už konfiskuot� turt�, baudos ir kitos netesybos

1.5    Sukauptos gautinos sumos 619.246,17 616.444,21 2.801,96 588.253,60 584.750,57 3.503,03

1.5.1       Iš biudžeto 616.444,21 616.444,21 584.750,57 584.750,57

1.5.2       Kitos 2.801,96 2.801,96 3.503,03 3.503,03

1.6    Kitos gautinos sumos

2
Per vienerius metus gautin� sum� nuvert�jimas ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje

3 Per vienerius metus gautin� sum� balansin� vert� (1-2) 619.246,17 616.444,21 2.801,96 588.253,60 584.750,57 3.503,03

Paskutin� pra�jusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutin� ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinig� ekvivalentai

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

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstyb�s biudžeto (�skaitant Europos S�jungos finansin� 

param�) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

1.1    Pinigai bank� s�skaitose

1.2    Pinigai kasoje 

1.3    Pinigai kelyje 

1.4    Pinigai �šaldytose s�skaitose

1.5    Pinig� �šaldytose s�skaitose nuvert�jimas

1.6    Pinig� ekvivalentai

2 Pinigai iš savivaldyb�s biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)

2.1    Pinigai bank� s�skaitose 

2.2    Pinigai kasoje 

2.3    Pinigai kelyje 

2.4    Pinigai �šaldytose s�skaitose

2.5    Pinig� �šaldytose s�skaitose nuvert�jimas

2.6    Pinig� ekvivalentai

3
Pinigai ir pinig� ekvivalentai iš kit� šaltini� 

(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)
39.221,22 30.408,28

3.1    Pinigai bank� s�skaitose 39.221,22 30.408,28

3.2    Pinigai kasoje 

3.3    Pinigai kelyje 

3.4    Pinigai �šaldytose s�skaitose

3.5    Pinig� �šaldytose s�skaitose nuvert�jimas

3.6    Ind�liai, kuri� terminas neviršija trij� m�nesi� 

3.7    Kiti pinig� ekvivalentai 

4 Iš viso pinig� ir pinig� ekvivalent� (1+2+3) 39.221,22 30.408,28
5 Iš j� ištekli� fond� l�šos 

Paskutin� pra�jusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG� EKVIVALENTUS

Paskutin� ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sum� 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gaut� 
turt�

Finansavimo sum� 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sum� 
sumaž�jimas d�l 
turto pardavimo

Finansavimo sum� 
sumaž�jimas d�l j� 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sum� 
sumaž�jimas d�l j� 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
gr�žintos

Finansavimo sum� 
(gautin�) 

pasikeitimas
Kiti poky�iai

Finansavimo sum� 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

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

1
Iš valstyb�s biudžeto (išskyrus valstyb�s biudžeto dal� 
gaut� iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir 
tarptautini� organizacij�)

60.297,35 2.343.405,82 -2.360.425,19 43.277,98

1.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 60.297,35 17.500,69 -34.565,17 43.232,87

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.325.905,13 -2.325.860,02 45,11

2
Iš savivaldyb�s biudžeto (išskyrus savivaldyb�s biudžeto 
asignavim� dal� gaut� iš Europos S�jungos, užsienio 
valstybi� ir tarptautini� organizacij�)

5.314.044,76 856.034,78 135,00 -940.464,12 5.229.750,42

2.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 5.314.044,76 1.665,57 135,00 -86.223,39 5.229.621,94

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 854.369,21 -854.240,73 128,48

3

Iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� 
organizacij� (finansavimo sum� dalis kuri gaunama iš 
Europos S�jungos, ne�skaitant finansavimo sum� iš 
valstyb�s ar savivaldyb�s biudžet� ES projektams 
finansuoti)

242.225,75 64.462,18 -104.120,62 202.567,31

3.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 214.853,48 7.776,00 -51.810,97 170.818,51

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 27.372,27 56.686,18 -52.309,65 31.748,80

4 Iš kit� šaltini� 5.391,22 19.440,22 2.961,64 -19.146,05 8.647,03

4.1    Nepiniginiam turtui �sigyti 4.751,21 5.905,80 2.961,64 -7.729,98 5.888,67

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 640,01 13.534,42 -11.416,07 2.758,36

5 Iš viso finansavimo sum� 5.621.959,08 3.283.343,00 3.096,64 -3.424.155,98 5.484.242,74

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitin� laikotarp�

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN�, TIKSLIN� PASKIRT� IR J� POKY	IAI PER ATASKAITIN� LAIKOTARP�

Per ataskaitin� laikotarp�

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sum� pergrupavimas, pra�jusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaid� taisymas ir valiutos kurso �taka pinig� liku�iams, 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 valstyb�s biudžeto  (išskyrus valstyb�s biudžeto asignavim� dal� gaut� iš 
Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij�)

60.297,35 60.297,35 43.277,98 43.277,98

2
Iš savivaldyb�s biudžeto (išskyrus savivaldyb�s biudžeto asignavim� dal� 
gaut� iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij�)

5.314.044,76 5.314.044,76 5.229.750,42 5.229.750,42

3

Iš Europos S�jungos, užsienio valstybi� ir tarptautini� organizacij� 
(finansavimo sum� dalis, kuri gaunama iš Europos S�jungos, ne�skaitant 
finansavimo sum� iš valstyb�s ar savivaldyb�s biudžet� ES projektams 
finansuoti)

242.225,75 242.225,75 202.567,31 202.567,31

4 Iš kit� šaltini� 5.391,22 5.391,22 8.647,03 8.647,03

5 Iš viso 5.621.959,08 5.621.959,08 5.484.242,74 5.484.242,74

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM� LIKU	IAI
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Finansin� nuoma

Turto, naudojamo pagal finansin� nuom� (lizing�), balansin� vert�:

Eil.
Nr.

Turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4  

1 Nematerialusis turtas   

1.1    Programin� �ranga ir jos licencijos   

1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3    Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas   

2.1    Žem�   

2.2    Gyvenamieji pastatai   

2.3    Kiti pastatai   

2.4    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s   

2.6    Mašinos ir �renginiai   

2.7    Transporto priemon�s   

2.8    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s   

2.9    Baldai ir biuro �ranga   

2.10    Kitos vertyb�s   

2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.12    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Naudojamas žem�s �kio veikloje   

3.2    Naudojamas ne žem�s �kio veikloje   

4 Atsargos   

4.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis inventorius   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso   

  

Finansin�s b�kl�s ataskaitoje parodytos neapibr�žt�j� nuomos mokes�i� sumos:   

  

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis 

  

1 2 3 4   

  

Iš viso   

  

  

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin� 

ataskaitini� met� 
diena

Paskutin� pra�jusi� 
ataskaitini� met� 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus   

2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�   

3 Po penkeri� met�   

4 Iš viso   

  

Veiklos nuoma   

  

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mok�tinos pagrindin�s nuomos �mokos:   

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin� 

ataskaitini� met� 
diena

Paskutin� pra�jusi� 
ataskaitini� met� 

diena
  

1 2 3 4   

1 Per vienerius metus (suma)   

2 Nuo vieneri� iki penkeri� met�   

3 Po penkeri� met�   

4 Iš viso   

  

Balansin� vert�

Ateityje mok�tinos pagrindini� nuomos �mok� sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutin� dien�:

Nuomos �mok� pripažint� laikotarpio s�naudomis ir subnuomos �mok� pripažint� laikotarpio pajamomis sumos:
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Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin� 

ataskaitini� met� 
diena

Paskutin� pra�jusi� 
ataskaitini� met� 

diena
  

1 2 3 4   

1 Pagrindin�s nuomos �mokos (s�naudos) -6.015,28 -5.301,08   

2 Neapibr�žtieji nuomos mokes�iai (s�naudos)   

3 Gautos �mokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   
 

Panauda  

 

  

  

  

Eil.
Nr.

Turto grup�s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   

1 Nematerialusis turtas 77.736,60 77.736,60   

1.1    Programin� �ranga ir jos licencijos 77.736,60 77.736,60   

1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   

1.3    Literat�ros, mokslo ir meno k�riniai   

1.4    Nebaigti projektai   

1.5    Kitas nematerialusis turtas   

2 Ilgalaikis materialusis turtas 29.690,02 31.841,85   

2.1    Žem�   

2.2    Gyvenamieji pastatai   

2.3    Kiti pastatai   

2.4    Infrastrukt�ros ir kiti statiniai   

2.5    Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s   

2.6    Mašinos ir �renginiai 3.057,38 3.057,38   

2.7    Transporto priemon�s   

2.8    Kilnojamosios kult�ros vertyb�s   

2.9    Baldai ir biuro �ranga 26.632,64 28.784,47   

2.10    Kitos vertyb�s   

2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

2.12    Nebaigta statyba   

3 Biologinis turtas   

3.1    Naudojamas žem�s �kio veikloje   

3.2    Naudojamas ne žem�s �kio veikloje   

4 Atsargos 5.571,83   

4.1    Strategin�s ir nelie�iamosios atsargos   

4.2    Medžiagos, žaliavos ir �kinis inventorius 5.571,83   

4.3    Nebaigta gaminti produkcija   

4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   

4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   

5 Iš viso 112.998,45 109.578,45   

  

Sudaryt� panaudos sutar�i� laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Panaudos sutar�i� pob�dis           
Sutarties terminas 

(metai)
Galimyb� prat�sti 

panaudos laikotarp�

1 2                                  3 4

Ilgalaik�s sutartys   20 Numatyta

Ilgalaik�s sutartys   Nenumatyta

Trumpalaik�s sutartys   Numatyta

Trumpalaik�s sutartys   Nenumatyta

Nuomos �mok� pripažint� laikotarpio s�naudomis ir subnuomos �mok� pripažint� laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vert�, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutin� ataskaitinio laikotarpio dien�:
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     Patvirtinta

 ID: 38647

D/L: 2014-04-01 13:39:44

P17 Trumpalaik�s mok�tinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j� viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j� 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j� viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j� 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mok�tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Tiek�jams mok�tinos sumos 266.876,18 255.894,09 1.217,50 254.676,59

3 Sukauptos mok�tinos sumos 286.195,19 67.692,22 270.715,57 64.030,91 206.684,66

3.1    Sukauptos finansavimo s�naudos

3.2    Sukauptos atostogini� s�naudos 286.195,19 67.692,22 270.715,57 64.030,91 206.684,66

3.3    Kitos sukauptos s�naudos

3.4    Kitos sukauptos mok�tinos sumos

4 Kiti trumpalaikiai �sipareigojimai

4.1    Mok�tini veiklos mokes�iai

4.2    Gauti išankstiniai apmok�jimai

4.3    Kitos mok�tinos sumos

5  Kai kuri� trumpalaiki� mok�tin� sum� balansin� vert� (1+2+3+4) 553.071,37 67.692,22 526.609,66 65.248,41 461.361,25

Paskutin� ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin� pra�jusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK�TINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindin�s veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Pra�j�s ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 5.349,50 2.950,00
1.1    Pajamos iš atsarg� pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3    Nuomos pajamos 3.333,50 2.950,00

1.4    Suteikt� paslaug�, išskyrus nuom�, pajamos**

1.5    Kitos 2.016,00

2 Pervestinos � biudžet� kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos s�naudos
3.1    Sunaudot� ir parduot� atsarg� savikaina

3.3    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo

3.3    Ilgalaikio turto nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos

3.4    Paslaug� s�naudos

3.5    Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo s�naudos

3.6    Kitos veiklos s�naudos

4 Kitos veiklos rezultatas 5.349,50 2.950,00

* Reikšmingos sumos turi b�ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S�NAUDOS*
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P22 Pagrindin�s veiklos s�naudos

Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo s�naudos

Darbo užmokes�io ir socialinio draudimo s�naudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santyki� r�šis Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etat� s�raše nurodyti darbuotojai -2.001.280,27 -1.955.413,31 -618.633,68 -605.111,32 71 76

2

Kiti darbuotojai, kurie teik� paslaugas ir atliko darbus pagal 

kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkan�ias 

darbo santyki� esm� (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 

autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -2.001.280,27 -1.955.413,31 -618.633,68 -605.111,32 71 76

Darbo užmokes�io s�naudos Socialinio draudimo s�naudos Darbuotoj� skai�ius (vnt.)
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P23 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos ir s�naudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra�j�s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos

1.1    Pelnas d�l valiutos kurso pasikeitimo

1.2    Baud� ir delspinigi� pajamos

1.3    Pal�kan� pajamos

1.4    Dividendai

1.5    Kitos finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos*

1.6    Pervestinos finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos

2 Finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos -9.872,25 -9.802,21

2.1    Nuostolis d�l valiutos kurso pasikeitimo

2.2    Baud� ir delspinigi� s�naudos -9.872,25 -9.802,21

2.3    Pal�kan� s�naudos

2.4    Kitos finansin�s ir investicin�s veiklos s�naudos*

3 Finansin�s ir investicin�s veiklos rezultatas (1-2) -9.872,25 -9.802,21

FINANSIN�S IR INVESTICIN�S VEIKLOS PAJAMOS IR S�NAUDOS

* Reikšmingos sumos turi b�ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansin�s rizikos valdymas

Eil.
Nr.

�sipareigojim� dalis valiuta
Balansin� vert� ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansin� vert� ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Nacionaline valiuta 588.253,60 619.106,17

2 Eurais 

3 JAV doleriais 

4 Kitomis  

5 Iš viso 588.253,60 619.106,17

INFORMACIJA APIE �SIPAREIGOJIM� DAL� (�SKAITANT FINANSIN�S NUOMOS (LIZINGO) �SIPAREIGOJIMUS 
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS


