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  Kauno lopšelis-darželis  „Klausutis“ 

Kodas 191638113 

 
2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
2019 m. kovo 25 d. 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

                   Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“(toliau-Įstaiga) yra biudžetinė Kauno miesto 

savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 03 d.Valstybės įmonės registrų centro 

Kauno filiale, pažymėjimo Nr. 136200, įstaigos kodas 191638113, turinti juridinio asmens 

teises. Steigėjas  Kauno miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – 

ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10 (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, 

patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007m.spalio 

31d. Įsakymu Nr.DĮ-226), ugdytinių lavinimas, būtinas sėkmingam tolesniam mokymuisi, 

integravimuisi  kultūriniame ir socialiniame gyvenime.  

                  Įstaiga filialų ir struktūrinių vienetų, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą, nėra. Reikšmingų 

įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko. 

                   2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje  buvo 36 

                  Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. 

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

                     Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

                   - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; 

                   - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Vž. 2001, Nr. 99-3515); 

                   - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Vž. 2007, Nr. 77-

3046); 

                   - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą (Vž. 2010, Nr. 15-699); 

                   - Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

 

          Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS 

reikalavimais, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 

dalyje. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

           Įstaiga apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

įstaigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos 

principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „ Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Keičiantis 

VSAFAS ar kitiems teisės aktams, apskaitos politika gali būti keičiama kasmet. 

           Apskaitai tvarkyti naudojama Biudžetas VS buhalterinės apskaitos programa, kuri 

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

           Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

       Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu 

didžiojoje knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 

piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra 

patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

        Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

piniginį vienetą – eurą. 

         Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų 

įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko 

nustatytą užsienio valiutos santykį pagal  21 VSAFAS nurodytus reikalavimus. 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 

Nematerialusis turtas 

 

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

ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina.  

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 

turto sąskaitose. 

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

atskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 



 

3 
 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 –ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, 

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

sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė lygi nuliui. Ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą 

pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. 

Kai ilgalaikis materialusis turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, 

sukaupto nusidėvėjimo jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

Atsargos 

 

  Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

               Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą 

įstaiga  taiko konkretų kainų būdą. 

               Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

               Naudojamojo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. 
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Gautinos sumos 

 

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

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

sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

               Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos atskaitose parodomos įsigijimo 

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

                  

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus.  

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, 

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

nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms 

įgyvendinti. Finansavimo sumos apima įstaigos gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą 

pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra 

laikoma visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos 

Finansiniai įsipareigojimai 
 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.  

Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti ne 

anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo  ataskaitinio laikotarpio 

dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma 

vykdyti  per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 
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Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga  prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. 

 

Atidėjiniai 

 

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

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

jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei 

patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 

 

Pajamos 

 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos, neatsižvelgiant į 

pinigų gavimo momentą. 

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

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

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos skirstomos į: pagrindinės 

veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

Įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi 

tai nėra įstaiga gaunama ekonominė nauda. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos. 

Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

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

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

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo 

patirtos.  

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti 

už kasmetines atostogas ir vieną kartą per ketvirtį pagal paskutinės ketvirčio dienos būklę 

apskaičiuotas sukauptas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. 
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Sandoriai  užsienio valiuta 

 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių 

perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų 

sąskaitose. 

Valiutų straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 

. 

Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, progimnazija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. 

Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri 

palyginama su turto balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 

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

arba kitos veiklos sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra 

mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo 

savikainą. 

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų 

tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima 

per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.  

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

 

Įstaiga  nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto, tačiau 

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų 

ataskaitoje. 
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Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

      Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 

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

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

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

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

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

išmoka).  

              Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 

               Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – lopšelio-darželio  

pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos  

teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 

                Įstaiga skiria švietimo segmentą. Pagal šį segmentą įstaiga tvarko turto, įsipareigojimų 

ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą, kad galėtų teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos 

sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. 

 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

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

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 

tendencijoms nustatyti. 

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 
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laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada 

būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir 

ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo 

ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių laikotarpių informacijai, registruojamas 

apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo 

ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei 

esminių klaidų taisymo įtaka“. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

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

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu 

laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su 

apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis 

yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės 

arba 0,25 procento turto vertės. 

.               Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama 

aiškinamajame rašte. 
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III. PASTABOS 

1. Nematerialusis turtas  

 

Lopšelis-darželis „Klausutis“ turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įranga ir 

jos licencijas, kitą nematerialųjį turtą. Programinei įrangai ir jos licencijoms nustatytas 1 metų 

tarnavimo laikas, kitam nematerialiajam turtui  - 2 metai.  

Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas. Nematerialiojo 

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės  aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija įstaiga neturi. 

Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 

Nematerialus turtas  : 

Nematerialiojo turto pavadinimas Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina (Eur ) 

Programinė įranga, jos  licencijos   1554,39 

Kitas nematerialus turtas   818,19 

VISO : 2372,58 

          

  Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansines vertės pagal grupės pasikeitimą 

per 2018 m. pagal 13-to VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas  

 

              Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 

Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil. 

Nr. 
IMT grupės pavadinimas 

Naudingo tarnavimo 

laikas metais 

1. Pastatai 50 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 5 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 

4. Baldai 3 

5. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

6. Kita biuro įranga 3 
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       Per 2018 metus buvo įsigyta turto už 865,15 Eurų; Informacija apie ilgalaikio materialiojo 

turto balansinės vertės pagal IMT grupės pasikeitimą per 2018 m. pateikta pagal 12-to VSAFAS 

1 priede nustatytą formą.  

              Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, įstaigoje  nėra. 

              Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms 

iš nuomos taip pat nėra.  

              Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra. 

              Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga neturi.  

 

3. Ilgalaikis finansinis turtas  

 

              Ilgalaikio finansinio turto  įstaiga neturi. 

 

 4. Biologinis turtas  

 

             Biologinio turto  įstaiga neturi. 

 

5. Atsargos 

              Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų 

grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 

 

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  

 

              Informacija apie gautinas sumas už suteiktas paslaugas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 

7 priede nustatytą formą.    

8. Sukauptos gautinos sumos 

              Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo standarto 7 priede 

nustatytą formą. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: 

Eil. 

Nr. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

(Eur) 

1. Sukauptiems atostoginiams 23708,47 

2 Sukauptos sumos už išlaikymą įstaigoje 8304,82 
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3. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 296,75 

 Iš viso: 32310,04 

   

 

9. Išankstiniai apmokėjimai 

 

              Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 20,54 eur. UAB „Kauno vandenys“, 70,00 eur UAB 

‚Žaidimų aikštelių įranga“ 19,98 Eur. Išansktiniai apmokėjimai darbuotojams.  

 

 10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

              Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo standarto 8 priede 

nustatytą formą. 2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos  kitų šaltinių lėšų banko sąskaitoje liko  2690,70 

eurai iš jų: 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 2618,09 eurai; depozitinėje s-toje – 72,61 eurai. 

.  

 

11. Finansavimo sumos 

 

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

ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo standarto 4 ir 5 prieduose nustatytas formas. 

 

12. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

              Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas  pateikta 17-ojo standarto 12 priede 

nustatytą formą. Tiekėjams mokėtinos sumos 2018 m gruodžio 31d. sudaro:  

Tiekėjas  suma  

Apsaugos komanda, UAB  30,25  

Energijos skirstymo operatorius, AB  7,81  

Imlitex, UAB    2,12  

Kauno energija, AB  221,85  

E. Mokykla UAB  16,34  

Laragis UAB  4,84  

Lindstrom UAB  14,16  

Mlekovita LT, UAB   118,65  

Telia Lietuva AB  4,22  

Iš viso:  420,24  

 

 

13. Neapibrėžtieji įsipareigojimai 



 

12 
 

 

              Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių 

metų pradžios iki paskutinės tarinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

 

14. Kitos veiklos pajamos  

 

              Įstaiga gauna pajamas už vaikų išlaikymą. Įstaigos gaunamos pajamos už suteikiamas 

paslaugas apskaitomos kitoje veikloje, o sąnaudos – pagrindinėje veikloje pagal specialiųjų 

programų vykdymo programos sąmatoje numatytus asignavimus. Informacija apie pagrindinės 

veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta pagal 10-ojo VSAFAS 2 priede nustatytą 

formą. 

 

15.  Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos  

 

               Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal  

6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.  

 

16. Grynojo turto pokytis 

 

               Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal      

4-tojo standarto 1 priede nustatytą formą. 

 

17. Segmentai 

               Informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-ojo standarto priede nustatytą 

formą. 

 

 

Direktorė                                                                                                            Silva Mickūnienė 

 

Specialistė                         Jūratė  Čikotienė



 

13 
 

 



vo 11-osios g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.

 met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta
ID: -2147425034

D/L: 2019-03-18 15:11:05

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5

A ILGALAIKIS TURTAS 153.980,32 163.510,68

I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1    Pl tros darbai

I.2    Programin ranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3    Kitas nematerialusis turtas 0,00 0,00

jimai

I.5

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 153.980,32 163.510,68

II.2    Pastatai 47.527,35 52.808,07

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

II.4    Nekilnojamosios kult ros vertyb s

renginiai 683,34 3.973,19

II.6    Transporto priemon s

II.7    Kilnojamosios kult ros vertyb s

II.8    Baldai ir biuro ranga 0,00 0,00

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.006,91 2.966,70

jimai 103.762,72 103.762,72

III Ilgalaikis finansinis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 36.604,88 37.431,35

I Atsargos P08 850,68 592,80

I.1    Strategin s ir nelie iamosios atsargos

I.2 kinis inventorius 850,68 592,80

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

jimai P09 110,52 3,55

III Per vienus metus gautinos sumos P10 32.952,98 33.622,67

III.1    Gautinos trumpalaik s finansin s sumos

III.2    Gautini mokes iai ir socialin s mokos

III.3    Gautinos finansavimo sumos

, parduotas prekes, turt , paslaugas P10 642,94 2.963,48

III.5    Sukauptos gautinos sumos 32.310,04 30.569,76

III.6    Kitos gautinos sumos 89,43

IV Trumpalaik s investicijos

V Pinigai ir pinig  ekvivalentai P11 2.690,70 3.212,33

190.585,20 200.942,03
(t sinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSIN S B KL S ATASKAITA

______________________ Nr. ______
(data)



vo 11-osios g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.

 met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 156.067,15 163.043,32

519,96 1.000,00
152.929,10 158.780,49

 ir tarptautini  organizacij 0,00 0,00
2.618,09 3.262,83

E SIPAREIGOJIMAI 26.723,59 30.199,14
I Ilgalaikiai sipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atid jiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
II Trumpalaikiai sipareigojimai 26.723,59 30.199,14
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
II.6     Mok tinos sumos 
II.6.1        Gr
II.6.2        Kitos mok
II.7     Mok tinos socialin
II.8     Gr iai, mokos ir j  permokos
II.9     Tiek jams mok tinos sumos P17 420,24 1.144,53
II.10     Su darbo santykiais susij sipareigojimai
II.11     Sukauptos mok tinos sumos P17 23.708,47 25.461,34
II.12     Kiti trumpalaikiai sipareigojimai P17 2.594,88 3.593,27
F GRYNASIS TURTAS P18 7.794,46 7.699,57
I Dalinink  kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vert s rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavyb s metodo taka

7.794,46 7.699,57
IV.1     Einam j  met 94,89 -1.398,04
IV.2     Ankstesni  met 7.699,57 9.097,61

, SIPAREIGOJIM , GRYNOJO TURTO IR 
190.585,20 200.942,03

____________
galiotas administracijos vadovas) (vardas ir pavard )

 ____________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavard )

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
sinys)



vo 11-osios g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.

 met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3

Patvirtinta
ID: -2147425034

D/L: 2019-03-18 15:11:05

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  

Pastabos Nr.
  
  Dalinink  kapitalas

Tikrosios vert s 
rezervas

Kiti rezervai
Nuosavyb s metodo 

taka nuosavyb s metodo 
tak

  
  

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jusio laikotarpio paskutin  dien 9.097,61 9.097,61

s subjekto taka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka X X
4 Kitos rezerv  padid jimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalinink  (nuosavo) kapitalo padid jimo) sumos X X

icitas X X X -1.398,04 -1.398,04
9 Kiti poky iai
10 Likutis pra jusio laikotarpio paskutin  dien 7.699,57 7.699,57

us subjekto taka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka X X
13 Kitos rezerv  padid jimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalinink  (nuosavo) kapitalo padid jimo) sumos X X

ficitas X X X 94,89 94,89
18 Kiti poky iai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin  dien 7.794,46 7.794,46

(teis s aktais  pavadinimas) (vardas ir pavard )

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teis s aktus) (vardas ir pavard )

GRYNOJO TURTO POKY I  ATASKAITA

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojan iajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

ti ataskaitos laukai nepildomi.



vo 11-osios g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.

 met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

4

Patvirtinta
ID: -2147425034

D/L: 2019-03-18 15:11:05

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinig

srautai
Netiesioginiai pinig

srautai
Tiesioginiai pinig

srautai
Netiesioginiai pinig

srautai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDIN S VEIKLOS PINIG  SRAUTAI -521,63 0,00 -521,63 3.866,86 0,00 3.866,86
I plaukos 458.418,65 0,00 458.418,65 464.516,46 0,00 464.516,46
I.1 383.396,45 0,00 383.396,45 385.525,87 0,00 385.525,87
I.1.1 100.182,92 0,00 100.182,92 115.137,31 0,00 115.137,31
I.1.2 281.775,70 0,00 281.775,70 267.918,57 0,00 267.918,57
I.1.3  ir tarptautini  organizacij  l 281,95 0,00 281,95
I.1.4 1.155,88 0,00 1.155,88 2.469,99 0,00 2.469,99
I.2 i
I.3 mok
I.4 j 40.221,70 0,00 40.221,70 39.064,84 0,00 39.064,84
I.5 34.800,50 0,00 34.800,50 39.925,75 0,00 39.925,75
I.6    Gautos pal kanos
I.7    Kitos plaukos
II Pervestos l -38.239,10 0,00 -38.239,10 -36.630,48 0,00 -36.630,48
II.1     valstyb
II.2     savivaldybi -38.239,10 0,00 -38.239,10 -36.630,48 0,00 -36.630,48
II.3 ms ir tarptautin ms organizacijoms
II.4     fondus
II.5
II.6    Kitiems subjektams

P02 -420.701,18 0,00 -420.701,18 -424.019,12 0,00 -424.019,12
III.1 io ir socialinio draudimo -328.818,85 0,00 -328.818,85 -323.433,89 0,00 -323.433,89
III.2    Komunalini  paslaug -16.197,36 0,00 -16.197,36 -17.010,95 0,00 -17.010,95
III.3    Komandiruo i
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos k limo -621,00 0,00 -621,00 -397,00 0,00 -397,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -18.093,30 0,00 -18.093,30 -17.357,30 0,00 -17.357,30
III.7    Atsarg sigijimo -51.650,89 0,00 -51.650,89 -62.377,42 0,00 -62.377,42
III.8    Socialini
III.9    Nuomos
III.10    Kit  paslaug sigijimo -5.319,78 0,00 -5.319,78 -3.442,56 0,00 -3.442,56
III.11    Sumok tos pal kanos
III.12

(t sinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Pra j s ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIG  SRAUT  ATASKAITA

______________________ Nr. ______
(data)



vo 11-osios g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.

 met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinig

srautai
Netiesioginiai pinig

srautai
Tiesioginiai pinig

srautai
Netiesioginiai pinig

srautai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICIN S VEIKLOS PINIG  SRAUTAI -865,15 0,00 -865,15 -6.150,00 0,00 -6.150,00
I ) ir biologinio turto sigijimas -865,15 0,00 -865,15 -6.150,00 0,00 -6.150,00
II ) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto sigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuot j  ind li  (padid jimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicin s veiklos pinig  srautai
C FINANSIN S VEIKLOS PINIG  SRAUTAI 865,15 0,00 865,15 3.500,00 0,00 3.500,00
I  paskol
II Gaut  paskol  gr
III Finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim  apmok jimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti 865,15 0,00 865,15 3.500,00 0,00 3.500,00
IV.1 1.000,00 0,00 1.000,00
IV.2 865,15 0,00 865,15 2.500,00 0,00 2.500,00
IV.3  ir tarptautini  organizacij
IV.4

V Gr r biologiniam turtui sigyti

VI Gauti dalininko 
VII Kiti finansin s veiklos pinig  srautai

D
VALIUTOS KURS  PASIKEITIMO TAKA PINIG  IR PINIG
EKVIVALENT  LIKU IUI

I Pinig  ir pinig  ekvivalent  padid jimas) -521,63 0,00 -521,63 1.216,86 0,00 1.216,86
II Pinigai ir pinig 3.212,33 3.212,33 1.995,47 1.995,47
III Pinigai ir pinig  ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.690,70 2.690,70 3.212,33 3.212,33

galiotas administracijos vadovas) (vardas ir pavard )

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavard )

Ataskaitinis laikotarpis Pra j s ataskaitinis laikotarpis

PINIG  SRAUT  ATASKAITA
sinys)



vo 11-osios g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.

 met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

6

Patvirtinta
ID: -2147425034

D/L: 2019-03-18 15:11:05

eurais

Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansin s s skaitos 0,00
1KL Ilgalaikis turtas 153.980,32 163.510,68 -9.530,36
11    Nematerialusis turtas 0,00
111       Pl tros darbai 0,00
112       Programin ranga ir jos licencijos 0,00
113       Patentai ir kitos licencijos 0,00
114       Literat ros, mokslo ir meno k riniai 0,00
115       Kitas nematerialusis turtas 0,00
116       Nebaigti projektai 0,00

j  turt 0,00
0,00

12    Ilgalaikis materialusis turtas 153.980,32 163.510,68 -9.530,36
0,00

1202       Pastatai 47.527,35 52.808,07 -5.280,72
12021          Gyvenamieji pastatai 0,00
12022          Negyvenamieji pastatai 47.527,35 52.808,07 -5.280,72
1203       Infrastrukt ros ir kiti statiniai 0,00
12031          Infrastrukt ros statiniai 0,00
12032          Kiti statiniai 0,00
1204       Nekilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
12041          Kult ros paveldo statiniai 0,00
12042          Kitos nekilnojamosios kult ros vertyb s 0,00

renginiai 683,34 3.973,19 -3.289,85
renginiai 0,00

12052          Ginkluot  ir karin  technika 0,00
12053          Medicinos ranga 0,00

renginiai 683,34 3.973,19 -3.289,85
1206       Transporto priemon s 0,00
1207       Kilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
12071          Muziejin s vertyb s 0,00
12072          Antikvariniai ir meno k riniai 0,00
12073          Kitos kilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
1208       Baldai ir biuro ranga 0,00
12081          Baldai 0,00
12082          Kompiuterin ranga 0,00
12083          Kita biuro ranga 0,00
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.006,91 2.966,70 -959,79
12091          Scenos meno priemon s 0,00
12092          Bibliotek  fondai 0,00
12093          Kitos vertyb s 0,00
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.006,91 2.966,70 -959,79

jimai 103.762,72 103.762,72 0,00
12101          Nebaigta statyba 103.762,72 103.762,72 0,00

 material j  turt 0,00
16    Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
161       Investicijos  nuosavyb s vertybinius popierius 0,00
1611          Investicijos 0,00
1612          Investicijos uosius subjektus 0,00
1613          Investicijos  kitus subjektus 0,00
162       Investicijos  ne nuosavyb s vertybinius popierius 0,00

1621       Investicijos  finansin  turt 0,00

1622       Investicijos  parduoti laikom  finansin  turt 0,00

163       Po vien  met  gautinos sumos 0,00

1631       Ilgalaik s paskolos 0,00

1632       Kitos ilgalaik s gautinos sumos 0,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

 PRIVALOMASIS BENDRASIS S SKAIT  PLANAS



vo 11-osios g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.

 met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

7

Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
164       Ilgalaikiai terminuotieji ind liai 0,00

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00
 finansin  turt 0,00

tas 0,00
19    Biologinis turtas 0,00
191       Gyv nai 0,00
192       Medynai 0,00
193       Park  ir skver 0,00
194       Daugiame iai sodiniai 0,00
195       Pas liai 0,00
196       Kitas biologinis turtas 0,00

 turt 0,00
2KL Trumpalaikis turtas 36.604,88 37.431,35 -826,47
20    Atsargos 850,68 592,80 257,88
200       Strategin s ir nelie iamosios atsargos 0,00

850,68 592,80 257,88
202       kinis inventorius 0,00
203       Nebaigta gaminti produkcija 0,00
204       Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
205       Pagaminta produkcija 0,00
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
207       Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00

jimai 110,52 3,55 106,97
jimai 110,52 3,55 106,97

212       Ateinan i  laikotarpi  s naudos 0,00
22    Per vienus metus gautinos sumos 32.952,98 33.622,67 -669,69
221       Gautinos trumpalaik s finansin s sumos 0,00
2211          Po vien  met  gautin  sum  einam j  met  dalis 0,00
2212          Gautinos trumpalaik s finansin s sumos 0,00
222       Gautinos finansavimo sumos 0,00
223       Gautinos mokes i  sumos 0,00
224       Gautinos socialin s mokos 0,00

0,00
, paslaugas 642,94 2.963,48 -2.320,54

 turt , baudos ir kitos netesybos 0,00
228       Sukauptos gautinos sumos 32.310,04 30.569,76 1.740,28
229       Kitos gautinos sumos 89,43 -89,43
23    Trumpalaik s investicijos 0,00
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00
232       Trumpalaikiai terminuotieji ind liai 0,00
233       Kitos trumpalaik s investicijos 0,00
24    Pinigai ir pinig  ekvivalentai 2.690,70 3.212,33 -521,63
241       Pinigai bank  s skaitose 2.690,70 3.212,33 -521,63
242       Grynieji pinigai 0,00
243       Pinigai skaitose 0,00
244       Pinigai kelyje 0,00
245       Piniginiai dokumentai 0,00
246       Trumpalaik s investicijos (iki 3 m nesi ) 0,00
3KL Grynasis turtas -7.794,46 -7.699,57 -94,89

-7.794,46 -7.699,57 -94,89
32    Rezervai 0,00
321       Tikrosios vert s rezervas 0,00
322       Kiti rezervai 0,00
33    Dalinink  kapitalas 0,00
4KL Finansavimo sumos -156.067,15 -163.043,32 6.976,17
41    Finansavimo sumos (gautinos) 0,00

 (gautinos) 0,00
 organizacij  (gautinos) 0,00
jungos (finansin  parama) (gautinos) 0,00

0,00
0,00

 (gautinos) 0,00
42    Finansavimo sumos (gautos) -156.067,15 -163.043,32 6.976,17

 (gautos) 0,00

 nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0,00

0,00
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Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
 organizacij  (gautos) 0,00

 organizacij  nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0,00

 organizacij 0,00
jungos (finansin  parama) (gautos) 0,00

jungos (finansin  parama) nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0,00
jungos (finansin 0,00

-519,96 -1.000,00 480,04
sigyti (gautos) -499,98 -1.000,00 500,02

-19,98 -19,98
-152.929,10 -158.780,49 5.851,39

sigyti (gautos) -152.838,56 -158.691,06 5.852,50
-90,54 -89,43 -1,11

 (gautos) -2.618,09 -3.262,83 644,74
 nepiniginiam turtui sigyti (gautos) -951,14 951,14

-2.618,09 -2.311,69 -306,40
5KL Ilgalaikiai sipareigojimai 0,00
51    Ilgalaikiai atid jiniai 0,00
52    Ilgalaikiai sipareigojimai 0,00
521       Ilgalaikiai sipareigojimai pagal vyriausyb s vertybinius popierius 0,00
522       Ilgalaik 0,00
523       Ilgalaik s vidaus paskolos 0,00
524       Ilgalaikiai finansin s nuomos (lizingo) sipareigojimai 0,00
525       Kiti ilgalaikiai sipareigojimai 0,00
6KL Trumpalaikiai sipareigojimai -26.723,59 -30.199,14 3.475,55
61    Trumpalaikiai atid jiniai 0,00
611       Ilgalaiki  atid jini  einam j  met  dalis 0,00
612       Trumpalaikiai atid jiniai 0,00
62    Ilgalaiki sipareigojim  einam j  met  dalis 0,00
621       Ilgalaiki sipareigojim  pagal vyriausyb s vertybinius popierius einam j  met  dalis 0,00
622       Ilgalaiki  einam j  met  dalis 0,00
623       Ilgalaiki  vidaus paskol  einam j  met  dalis 0,00
624       Ilgalaiki  finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim  einam j  met  dalis 0,00
625       Kit  ilgalaiki sipareigojim  einam j  met  dalis 0,00
63    Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00
631       Trumpalaikiai sipareigojimai pagal vyriausyb s vertybinius popierius 0,00
632       Trumpalaik 0,00
633       Trumpalaik s vidaus paskolos 0,00
634       Trumpalaikiai finansin s nuomos (lizingo) sipareigojimai 0,00
635       Kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00
64    Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
641    Mok tinos subsidijos 0,00
642    Mok tinos dotacijos 0,00
643    Mok tinos finansavimo sumos 0,00
6431          Mok tinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmok jimus 0,00
6432          Mok tinos finansavimo sumos asignavim  valdytoj  program  vykdytojams 0,00
6433          Kitos mok tinos finansavimo sumos 0,00
65    Mok tinos sumos  Europos S 0,00
66    Mok tinos socialin 0,00
661       Mok 0,00
662       Mok tinos socialin 0,00
663       Mok tinos socialin 0,00
664       Mok tinos socialin 0,00
665       Mok tinos sumos pensij  fondams 0,00
666       Kitos mok tinos socialin 0,00
67    Gr iai ir mokos 0,00
671       Gr iai 0,00
672       Gr mok  permokos 0,00
673       Gr  turt , baud  ir netesyb  permokos 0,00
674       Kitos gr 0,00
68    Pervestinos sumos 0,00
681       Pervestinos sumos  valstyb 0,00
682       Pervestinos sumos  savivaldybi 0,00

 fondams 0,00
684       Pervestinos sumos pagal surinktas  organizacijoms 0,00
685       Kitos pervestinos sumos 0,00
686       Gr 0,00
69    Mok tinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -26.723,59 -30.199,14 3.475,55
691       Tiek jams mok tinos sumos -420,24 -1.144,53 724,29
692       Mok tinos sumos darbuotojams 0,00
693       Mok tini veiklos mokes iai 0,00

jimai -2.594,88 -3.593,27 998,39
695       Kiti trumpalaikiai sipareigojimai -23.708,47 -25.461,34 1.752,87
7KL Pajamos -427.748,18 -424.760,54 -2.987,64
70    Finansavimo pajamos -391.300,30 -387.759,61 -3.540,69

701    Panaudot  finansavimo sum  nepiniginiam turtui sigyti pajamos -26.510,37 -26.267,36 -243,01
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Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
702    Panaudot  finansavimo sum -364.789,93 -361.492,25 -3.297,68
71    Mokes i  pajamos 0,00
711       Apskai iuotos mokes i  pajamos 0,00
712       Pervestinos mokes i  sumos  valstyb 0,00
713       Pervestinos mokes i  sumos  savivaldybi 0,00
714       Pervestinos mokes i  fondams 0,00
715       Gr i  sumos 0,00
72    Socialini mok  pajamos 0,00
721       Apskai iuotos socialini mok  pajamos 0,00
722       Pervestinos socialin s mokos 0,00
73    Turto naudojimo pajamos 0,00
731       Apskai iuotos turto naudojimo pajamos 0,00

 valstyb 0,00
 savivaldybi 0,00

0,00
74    Preki , turto, paslaug  pardavimo pajamos -36.447,88 -37.000,93 553,05
741       Apskai iuotos preki , turto ir paslaug  pardavimo pajamos -36.447,88 -37.000,93 553,05

t , paslaugas  valstyb 0,00
t , paslaugas  savivaldybi 0,00

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

0,00

76    Finansin s ir investicin s veiklos pajamos 0,00
761       Pal kan  pajamos 0,00
762       Baud  ir delspinigi  pajamos 0,00
763       Pajamos d l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0,00
764       Vertybini  popieri  perkainojimo pelnas 0,00
765       Dividendai 0,00
766       Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00
767       Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos 0,00
77    Kitos pajamos 0,00
771       Rinkliav  pajamos 0,00
772       Kitos pajamos 0,00
8KL S naudos 427.653,29 426.158,58 1.494,71
81    Mokes i  Europos S jungai s naudos 0,00
82    Socialini  s naudos 0,00

 s naudos 0,00
822       Socialini naudos 0,00
823       Socialini naudos 0,00
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini  s naudos 0,00
825       Kit  socialini  s naudos 0,00
83    Subsidij , dotacij , finansavimo s naudos 0,00
831       Subsidij  s naudos 0,00
832       Dotacij  s naudos 0,00
833       Finansavimo s naudos 0,00
87    Pagrindin s veiklos s naudos 427.653,29 426.158,58 1.494,71

io s naudos 251.436,25 247.510,26 3.925,99
8702       Socialinio draudimo s naudos 76.591,70 75.636,07 955,63
8703       Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos 10.395,51 8.648,44 1.747,07
8704       Komunalini  paslaug  s naudos 16.676,05 16.578,22 97,83
8705       Komandiruo i  s naudos 0,00
8706       Transporto s naudos 101,55 101,55
8707       Kvalifikacijos k limo s naudos 621,00 432,00 189,00
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo s naudos 18.093,30 17.139,50 953,80
8709       Nuvert  sum  s naudos 0,00
8710       Sunaudot  ir parduot  atsarg  savikaina 49.877,70 56.060,27 -6.182,57
8711       Nuomos s naudos 0,00
8712       Kit  paslaug  s naudos 3.860,23 4.153,82 -293,59
8713       Pagrindin s veiklos kitos s naudos 0,00
88    Kitos veiklos s naudos 0,00
89    Finansin s ir investicin s veiklos s naudos 0,00
891       Pal kan  s naudos 0,00
892       Baud  ir delspinigi  s naudos 0,00
893       S naudos d l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0,00
894       Vertybini  popieri  perkainojimo nuostoliai 0,00
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00
896       Finansin s ir investicin s veiklos kitos s naudos 0,00
9KL Specialiosios s skaitos 0,00
91    Nuosavyb s metodo taka 0,00
911       Kontroliuojam  subjekt  rezultatas 0,00
912       Asocijuot j  subjekt  rezultatas 0,00
92    Apskaitos politikos keitimo ir esmini  klaid  taisymo taka 0,00
921       Apskaitos politikos keitimo taka 0,00
922       Pra jusi  laikotarpi  esmini  klaid  taisymo taka 0,00
93    Pelno mokestis 0,00
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eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS 427.748,18 424.760,54
I FINANSAVIMO PAJAMOS 391.300,30 387.759,61

101.548,16 115.335,67
286.063,51 270.372,87

 ir tarptautini  organizacij  l 288,49
3.400,14 2.051,07

II MOKES I  IR SOCIALINI MOK  PAJAMOS
III PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS 36.447,88 37.000,93
III.1    Pagrindin s veiklos kitos pajamos P21 36.447,88 37.000,93
III.2    Pervestin  pagrindin s veiklos kit  pajam  suma
B PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS P02 -427.653,29 -426.158,58

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -328.027,95 -323.146,33
II NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS -10.395,51 -8.648,44
III KOMUNALINI  PASLAUG -16.676,05 -16.578,22
IV KOMANDIRUO I
V TRANSPORTO -101,55
VI KVALIFIKACIJOS K LIMO -621,00 -432,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -18.093,30 -17.139,50
VIII NUVERT  SUM
IX SUNAUDOT  IR PARDUOT  ATSARG  SAVIKAINA -49.877,70 -56.060,27
X SOCIALINI
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT  PASLAUG -3.860,23 -4.153,82
XIV KITOS
C PAGRINDIN 94,89 -1.398,04
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS  KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS S NAUDOS
E FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI  APSKAITOS KLAID
TAISYMO TAKA

G PELNO MOKESTIS

H
S 

METODO TAK
94,89 -1.398,04

I NUOSAVYB S METODO TAKA
94,89 -1.398,04

I TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI

____________

galiotas administracijos vadovas) (vardas ir pavard )

____________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavard )

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT  ATASKAITA

______________________ Nr. ______
(data)
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P2 Informacija pagal segmentus

Eil.
Nr.

Finansini  ataskait  straipsniai
Bendros valstyb s 

paslaugos
Gynyba

visuomen s apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

B stas ir komunalinis 
kis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kult ra ir 

religija
Socialin  apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindin s veiklos s naudos -427.653,29 -427.653,29

io ir socialinio draudimo -328.027,95 -328.027,95
1.2    Nusid v jimo ir amortizacijos -10.395,51 -10.395,51
1.3    Komunalini  paslaug -16.676,05 -16.676,05
1.4    Komandiruo i
1.5    Transporto -101,55 -101,55
1.6    Kvalifikacijos k limo -621,00 -621,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -18.093,30 -18.093,30
1.8    Nuvert  sum
1.9    Sunaudot  ir parduot  atsarg  savikaina -49.877,70 -49.877,70
1.10    Socialini
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kit  paslaug -3.860,23 -3.860,23
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esmini  apskaitos klaid
taisymo taka

3 Pagrindin s veiklos pinig  srautai
-420.701,18 -420.701,18

io ir socialinio draudimo -328.818,85 -328.818,85
3.1.2       Komunalini  paslaug -16.197,36 -16.197,36
3.1.3       Komandiruo i
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos k limo -621,00 -621,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -18.093,30 -18.093,30
3.1.7       Atsarg sigijimo -51.650,89 -51.650,89
3.1.8       Socialini
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kit  paslaug sigijimo -5.319,78 -5.319,78
3.1.11       Sumok tos pal kanos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 

apmok jimai

Nebaigti projektai ir 

apmok jimai

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Pl tros darbai
  
  

Programin ranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ros, mokslo ir 
meno k riniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai apmok jimai   

  
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

1.670,24 702,34 2.372,58

2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp

2.1       Pirkto turto sigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
aitin

laikotarp
-1.485,75 -1.485,75

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

-1.485,75 -1.485,75

4 Pergrupavimai (+/-)

5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
184,49 702,34 886,83

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

X -1.670,24 X -702,34 X X -2.372,58

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

9 Apskai iuota amortizacija per ataskaitin  laikotarp X X X X

10
amortizacijos suma

X 1.485,75 X X X 1.485,75

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

X 1.485,75 X X X 1.485,75

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 -184,49 X -702,34 X X -886,83

14 Nuvert

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo suma*

16 Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

17 Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

18
t jimo 

suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvert jimo sumos kiti poky iai 

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

22
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21)

0,00 0,00 0,00

23
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio laikotarpio 

0,00 0,00 0,00

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN S VERT

Kitas nematerialusis turtas

S VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN  LAIKOTARP

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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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr. Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ros vertyb s

renginiai Transporto 
priemon s

Kilnojamosios 
kult ros vertyb s

Baldai ir biuro 
ranga Kitos vertyb s

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba
apmok jimai

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

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

125.796,98 7.873,32 14.198,78 4.877,63 3.650,00 103.762,72 260.159,43

2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2) 865,15 865,15

2.1    Pirkto turto sigijimo savikaina 865,15 865,15

2.2    Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
ataskaitin  laikotarp  (3.1+3.2+3.3)

-1.019,46 -948,69 -1.968,15

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

-1.019,46 -948,69 -1.968,15

4 Pergrupavimai (+/-)

5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
125.796,98 7.873,32 13.179,32 3.928,94 4.515,15 103.762,72 259.056,43

7
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio 

X -72.988,91 -7.873,32 -10.225,59 -4.877,63 X -683,30 X X -96.648,75

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusid v jimo 
suma*

X X X X

9
Apskai iuota nusid v jimo suma per ataskaitin
laikotarp

X -5.280,72 -3.289,85 X -1.824,94 X X -10.395,51

10
nusid v jimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 1.019,46 948,69 X X X 1.968,15

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

X 1.019,46 948,69 X X X 1.968,15

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 -78.269,63 -7.873,32 -12.495,98 -3.928,94 X -2.508,24 X X -105.076,11

14 Nuvert 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
nuvert jimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1    Parduoto X X

18.2    Perduoto X X

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 X X X X X X X X X

23
os 

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
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

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

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)

47.527,35 0,00 683,34 0,00 2.006,91 103.762,72 153.980,32

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutin  vert

52.808,07 0,00 3.973,19 0,00 2.966,70 103.762,72 163.510,68

ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusid v jimo arba nuvert jimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

jimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN S VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN  LAIKOTARP

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin s ir 
nelie iamosios 

atsargos
kinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsarg sigijimo vert 18.168,26 18.168,26
2 sigyta atsarg  per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2) 51.549,67 51.549,67
2.1    sigyto turto sigijimo savikaina 51.515,64 51.515,64
2.2    Nemokamai gaut  atsarg sigijimo savikaina 34,03 34,03

3
Atsarg jimas per ataskaitin  laikotarp   
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-68.867,25 -68.867,25

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -68.867,25 -68.867,25

4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsarg sigijimo vert s kiti poky iai

6
Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

850,68 850,68

7 Atsarg  nuvert -17.575,46 -17.575,46

8
 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  atsarg  nuvert jimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje

12 Nuvert jimo pergrupavimai (+/-) 17.575,46 17.575,46
13 Atsarg  nuvert jimo kiti poky iai

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

0,00 0,00

15
Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

850,68 850,68

16 Atsarg  balansin  vert 592,80 592,80

ATSARG  VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN  LAIKOTARP *
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jimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
 apmok jim sigijimo savikaina 110,52 3,55

jimai tiek jams 90,54 3,55

yti

i  mok jimai

jimai Europos S jungai

jimai darbuotojams 19,98

jimai

1.7    Ateinan i  laikotarpi  s  pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinan i  laikotarpi  s naudos

 apmok jim  nuvert jimas

 apmok jim  balansin  vert  (1-2) 110,52 3,55

JIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
Straipsniai

Tarp j
sektoriaus subjekt

Tarp j
kontroliuojam  ir 

asocijuot j
sektoriaus subjekt

Tarp j
sektoriaus subjekt

Tarp j
kontroliuojam  ir 

asocijuot j
sektoriaus subjekt

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautin  sum
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

32.952,98 32.310,04 0,00 33.622,67 30.569,76

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokes iai ir socialin s mokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokes iai
1.2.2       Gautinos socialin s mokos

, parduotas prekes, turt , paslaugas 642,94 2.963,48

642,94 2.963,48
 ilgalaik  turt

1.3.5       Kitos
 turt , baudos ir kitos netesybos

1.5    Sukauptos gautinos sumos 32.310,04 32.310,04 30.569,76 30.480,33
32.310,04 32.310,04 30.480,33 30.480,33

1.5.2       Kitos 89,43
1.6    Kitos gautinos sumos 89,43 89,43

2 Per vienus metus gautin  sum  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautin  sum  balansin  vert  (1-2) 32.952,98 32.310,04 0,00 33.622,67 30.569,76

Paskutin  pra jusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutin  ataskaitinio laikotarpio diena

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

Eil. Straipsniai
Nr.

1 2 3 4 5 6

1
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 skaitose
1.5    Pinig skaitose nuvert jimas
1.6    Pinig  ekvivalentai

2.1    Pinigai bank  s skaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai skaitose
2.5    Pinig skaitose nuvert jimas
2.6    Pinig  ekvivalentai

3
Pinigai ir pinig
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

2.690,70 3.212,33

3.1    Pinigai bank  s skaitose 2.690,70 3.212,33
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai skaitose
3.5    Pinig skaitose nuvert jimas
3.6    Ind liai, kuri  m nesi
3.7    Kiti pinig  ekvivalentai 

 ir pinig  ekvivalent  (1+2+3) 2.690,70 3.212,33
 fond  l

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 

Finansavimo sumos 

neatlygintinai gaut
turt

Finansavimo sum
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 

subjektams

Finansavimo sum
jimas d l 

turto pardavimo

Finansavimo sum
jimas d l j

panaudojimo savo 
veiklai

Finansavimo sum
jimas d l j

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
gr

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 gaut  ir 
tarptautini  organizacij )

1.000,00 100.182,92 0,00 0,92 -100.663,88 519,96

1.1    Nepiniginiam turtui sigyti 1.000,00 2.418,58 109,92 0,92 -3.029,44 499,98

97.764,34 -109,92 -97.634,44 19,98

2 asignavim  dal  gaut
valstybi  ir tarptautini  organizacij )

158.780,49 282.640,85 26,57 -288.518,81 152.929,10

2.1    Nepiniginiam turtui sigyti 158.691,06 13.945,72 26,57 -19.824,79 152.838,56

89,43 268.695,13 -268.694,02 90,54

3

 ir tarptautini
organizacij  (finansavimo sum
Europos S jungos, ne skaitant finansavimo sum
valstyb s ar savivaldyb  ES projektams 
finansuoti)

288,49 0,00 6,54 -295,03 0,00

3.1    Nepiniginiam turtui sigyti 288,49 6,54 -295,03 0,00

288,49 -288,49 0,00

3.262,83 1.155,88 0,00 590,44 -2.391,06 2.618,09

4.1    Nepiniginiam turtui sigyti 951,14 537,34 590,44 -2.078,92 0,00

2.311,69 1.155,88 -537,34 -312,14 2.618,09

163.043,32 384.268,14 0,00 624,47 -391.868,78 156.067,15

Per ataskaitin  laikotarp

, TIKSLIN  PASKIRT  IR J  POKY IAI PER ATASKAITIN  LAIKOTARP

Per ataskaitin  laikotarp

 pergrupavimas; pra jusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaid  taisymas; valiutos kurso taka pinig  liku iams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sum
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1
 dal  gaut

Europos S  ir tarptautini  organizacij )
1.000,00 1.000,00 519,96 519,96

2
 dal

gaut  ir tarptautini  organizacij )
158.780,49 158.780,49 152.929,10 152.929,10

3

 ir tarptautini  organizacij
(finansavimo sum jungos, ne skaitant 
finansavimo sum s ar savivaldyb  ES projektams 
finansuoti)

0,00 0,00

3.262,83 3.262,83 2.618,09 2.618,09

163.043,32 163.043,32 156.067,15 156.067,15

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM  LIKU IAI
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