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PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS – DARŽELIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 M. GRUODŽIO 31D.

1.BENDROJI INFORMACIJA
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis - darželis, kodas - 190377799, Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Adresas: Vilties 18a, 35129 ir Vilties 10, 35131,Panevėžys, Lietuvos Respublika
Subjektas užsiima ikimokyklinio ugdymo veikla.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ir kiti struktūriniai padaliniai
buvo šie:
Eil. Filialas/ struktūrinis padalinys
Nr.

1

2

Buveinės adresas

Pagrindinė veikla

3

4

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjektas filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis
57

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
58

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:
Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, vaiko
teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos
norminiais aktais, Katalikų Bažnyčios teisės norminiais aktais ir įstaigos nuostatais.
Lopšelis – darželis yra bendrosios paskirties, katalikiškos krypties įstaiga. Įstaiga padėdama šeimai,
laiduodama sistemos lankstumą ir variantiškumą, vykdo vaikų globos ir ugdymo funkcijas.
Atsižvelgiant į katalikiškąją įstaigos ugdymo pakraipą, dvasinis vaikų ugdymas organizuojamas pagal
individualią programą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministerijos arba Panevėžio Vyskupijos
Vyskupo.
Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki)
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2.APSKAITOS POLITIKA
2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos
Kastyčio Ramanausko lopšelio - darželio (toliau įstaiga/os) apskaitos politika parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais
(toliau – VSAFAS), Pavyzdiniu biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.
Apskaitos vadove pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai ir rekomendacijos kaip
tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal kaupimo principą ir kaip parengti finansinių ataskaitų rinkinį:
• apskaitos politika, taikytina pagal VSAFAS;
• apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose pateikti galimų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių
registravimo buhalterinėje apskaitoje detalūs nurodymai.
Įstaigos veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas į
apskaitą turi būti įtraukti kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes įstaiga nėra PVM mokėtoja. Tais
atvejais, kai pridėtinės vertės mokestis gali būti įtrauktas į atskaitą, įsigytas nematerialusis, ilgalaikis
materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą turi būti įtraukti be pridėtinės vertės mokesčio.
Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.
Ši apskaitos politika taikoma Kastyčio Ramanausko lopšelio – darželio buhalterinėje apskaitoje.
2.2. Sąskaitų planas
Įstaigos sąskaitų planas yra sudarytas pagal Privalomą bendrąjį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir
patvirtintas įstaigos direktorės.
Sąskaitų planas apima privalomojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius
požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
• valstybės funkciją;
• programą, priemonę, projektą;
• lėšų šaltinį;
• valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
• kitus požymius.
2.3. Apskaitos politikos taikymas
Taikoma apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino
VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais
apskaitos principais.
Apskaitos politikoje aprašyta ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad
finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:
• svarbi vartotojų sprendimams priimti;
• patikima, nes:
o teisingai parodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
o parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą (turinio
viršenybės prieš formą principas);
o nešališka, netendencinga;
o apdairiai pateikta (atsargumo principas);
• visais reikšmingais atvejais išsami.
Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis VSAFAS ir taikoma vienodai visiems finansinių
ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.
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2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės
Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais principais:
• subjekto;
• veiklos tęstinumo;
• periodiškumo;
• pastovumo;
• piniginio mato;
• kaupimo;
• palyginimo;
• atsargumo;
• neutralumo;
• turinio viršenybės prieš formą.
Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi šiais principais:
• pinigų;
• subjekto;
• periodiškumo;
• pastovumo;
• piniginio mato.
1.Finansinių ataskaitų forma
Sudarant įstaigos ketvirtines ataskaitas bei teikiant jas savivaldybės finansų ir biudžeto skyriui,
naudojamos formos paruoštos „Excel“ programoje. Formose pagal ataskaitų formų pildymo rekomendacijas
naudojamos formulės. Neigiami skaičiai pateikiami su minuso ženklu arba skliausteliuose be minuso ženklo.
Metinės ataskaitos sudaromos ir atspausdinamos VSAKIS (Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinė sistema).
2.Finansinių ataskaitų valiuta
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų
euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
2.5. Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 13-ajame viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standarte „Nematerialusis turtas“ (toliau – 13-asis VSAFAS), o nematerialiojo
turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės – 22-ajame viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standarte „Turto nuvertėjimas“, (toliau – 22-asis VSAFAS) nustatyta tvarka.
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą, t.y. materialios formos neturintis,
nuo kitų įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir
kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos, ir šiuos kriterijus:
• yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų;
• pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
• galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
• įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį
kontroliuoti.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad turto
savikaina būtų sistemingai paskirstyta per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradedama
skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito
mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas
perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas,
lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
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Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra peržiūrimas, kai yra požymių, kad anksčiau
nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali būti reikšmingai pasikeitęs. Naudingo tarnavimo laikas negali
viršyti teisės aktuose numatytų terminų. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas reikšmingai
skiriasi nuo anksčiau įvertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra atitinkamai
koreguojamas.
Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama.
Likvidacinė nematerialiojo turto vertė lygi nuliui.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Pagrindiniai
turto nuvertėjimo požymiai aprašyti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl
turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma registruojant turto vertės
sumažėjimą ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas
(priklausomai nuo to kokios veiklos vykdymui susijęs turto vienetas yra naudojamas).
Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo
suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi,
jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
2.6. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 12-ajame viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Ilgalaikis materialus turtas“, (toliau – 12-asis VSAFAS) ,
o ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės – 22-ajame
VSAFAS numatyta tvarka.
Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka šiuos kriterijus:
• yra skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms
teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
• yra nustatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ar daugiau negu vieną ciklą;
• jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimaliąją
viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame
VSAFAS.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas
įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio materialiojo turto
sąskaitose.
Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes,
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis
yra.
Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
metodą taip, kad ilgalaikio turto nudėvimoji vertė būtų nuosekliai paskirstyta per visą turto naudingo
tarnavimo laiką. Pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.
Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai
apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos
dienos.
Kiekvienų finansinių metų pabaigoje, atliekant inventorizaciją, patikrinama ar nėra turto
nuvertėjimo požymių.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto išlaidomis didinama ilgalaikio materialiojo
turto savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas, jei remontas reikšmingai
pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba reikšmingai pagerino turto naudingąsias savybes.
Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto
funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis.
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2.7. Biologinis turtas
Šiuo metu biologinio turto įstaiga neturi.
2.8. Atsargos
Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
Finansinėse ataskaitose – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, priklausomai
nuo to, kuri yra mažesnė.
Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos
ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus ( arba pardavus).
Kai atsargos sunaudojamos (parduodamos), jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį,
kai suteikiamos viešosios paslaugos (arba pripažįstamos atitinkamos pajamos).
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų
būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu (pardavimu) susijusi
operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė
iš karto įtraukiama į sąnaudas.
Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
2.9. Finansinis turtas
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarte „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ (toliau – 14-asis
VSAFAS), 15-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ (toliau – 15-asis VSAFAS) ir 17ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“ (toliau – 17-asis VSAFAS).
Finansinis turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
• ilgalaikės investicijos į nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius;
• ilgalaikiai terminuoti indėliai;
• po vienerių metų gautinos sumos;
• kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
• ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis;
• trumpalaikės investicijos ;
• per vienerius metus gautinos sumos;
• pinigai ir jų ekvivalentai;
• kitas trumpalaikis finansinis turtas
2.10. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius įstaiga neturi.
2.11. Gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos ir apskaitoje registruojamos įsigijimo
savikaina.
Finansinėse ataskaitose ilgalaikės gautinos sumos parodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, trumpalaikės gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius.
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2.12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.
Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai
iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Investicijų, priskirtinų pinigų ekvivalentams įsigijimo metu terminas
iki jų išpirkimo turi būti neilgesnis kaip 3 mėnesiai, o vertės pokyčių rizika labai maža..
2.13. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti
reikalavimai.
Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos
Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba
gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms
atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Įstaigos gautus arba
gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą
gautą turtą.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) pagal paskirtį skirstomos į:
• finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
• finansavimo sumas kitoms išlaidoms .
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gali būti registruojamos nemokamai ar už simbolinę
kainą gavus ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, biologinį turtą ar atsargas arba gavus pinigus jiems
įsigyti.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms išlaidoms, yra laikomos visos likusios
finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos sąnaudoms,
o registruojamos perduotos finansavimo sumos.
Kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, registruojamos kaip
Įstaigos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį ir
tikslinę paskirtį.
2.14. Finansiniai įsipareigojimai
Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 17-ojo VSAFAS, 18-ojo viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ (toliau – 18-asis VSAFAS), 19-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto
perdavimo sutartys“ (toliau – 19-asis VSAFAS) ir 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nuostatomis.
Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
• ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai;
• ilgalaikiai atidėjiniai;
• kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
• ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
• ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
• trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai;
• mokėtinos dotacijos ir finansavimo sumos;
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• mokėtinos sumos į biudžetus, fondus;
• mokėtinos socialinės išmokos;
• grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
• tiekėjams mokėtinos sumas;
• kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, išskyrus tuos, kurie paskesnio vertinimo
įvertinami amortizuota savikaina ir kurių atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, įvertinami ir registruojami
įsigijimo savikaina. Su sandoriu susijusios išlaidos pripažįstamos laikotarpio, kuriuo susidarė,
sąnaudomis. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai, išskyrus
trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis turi būti iš naujo įvertinami:
• susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
• iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
• kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
• trumpalaikiai skoliniai, nesusiję su rinkos kainomis – įsigijimo savikaina;
• kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Šiuo metu įstaiga neturi finansinių įsipareigojimų.
Atidėjiniai Įstaiga atidėjinių neturi.
Finansinė nuoma (lizingas) Įstaiga finansinės nuomos (lizingo) neturi.
Veiklos nuoma Įstaiga veiklos nuomos neturi.
2.15. Pajamos
Pajamų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 10-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Kitos pajamos“ (toliau – 10 VSAFAS) nuostatomis ir 20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ nuostatomis.
Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkines
operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų
programų vykdymą.
Įstaigos kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant nepagrindinę veiklą.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir
pateikiamos veiklos rezultatų ataskaitoje tą laikotarpį, kai yra uždirbamos, tai yra kurį suteikiamos
viešosios paslaugos, parduodamos prekės, nepriklausomai nuo to kada gaunami pinigai.
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis
susijusios sąnaudos.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos pagal finansavimo šaltinius.
Kitos pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima
patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamomis laikomas tik Įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Įstaigos pajamomis
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė
nauda.
Kai įstaiga apskaičiuoja pajamas, kurių gautas įplaukas turi pervesti į biudžetą ir vėliau negalės jų
susigrąžinti, registruojant apskaičiuotas pajamas kartu registruojamos ir pervestinos pajamos.
Kai Įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti
surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir
mokėtinos sumos.
Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
2.16. Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos politika parengta vadovaujantis 11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Sąnaudos“ (toliau 11-asis VSAFAS) nuostatomis.
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Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant ūkines operacijas,
apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų
vykdymą.
Įstaigos kitos veiklos (nepagrindinės) sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios vykdant
nepagrindinę veiklą.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo
laiką.
Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per
ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms
uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip
turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių
pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jų
ekvivalentais, sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma
(neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio). Tais atvejais, kai numatytas atsiskaitymo
laikotarpis ilgesnis nei 1 metai ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis
įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (t. y.
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. sąnaudos).
2.17. Sandoriai užsienio valiuta
Šiuo metu įstaiga sandorių užsienio valiuta neturi.
2.18. Turto nuvertėjimas
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS, 17-ajame
VSAFAS, 22-ajame VSAFAS.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama
metinį finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių.
Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai taikomi Įstaigos ilgalaikiam materialiajam turtui ir
nematerialiajam turtui: Išoriniai:
•
reikšmingai sumažėjusi turto teikiamų paslaugų ar juo gaminamų produktų paklausa;okėtinos
sumos į biudžetus, fondus;
•
per ataskaitinį laikotarpį turto rinkos vertė sumažėjo reikšmingai daugiau, negu būtų
sumažėjusi dėl įprastinio turto naudojimo per tą patį laikotarpį;
•
per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklos technologinėje, teisinėje aplinkoje arba vyriausybės
politikoje įvyko reikšmingų pokyčių, susijusių su Įstaigos turimo turto naudojimo apimtimi ir
pobūdžiu, kurie daro neigiamą poveikį Įstaigos veiklos rezultatams;
Vidiniai:
•
yra įrodymų, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;
•
Įstaiga turi turto, kuris dar nėra visiškai nudėvėtas (amortizuotas), tačiau jau nebenaudojamas
veikloje;
•
per ataskaitinį laikotarpį įvyko (arba jie yra tikėtini netolimoje ateityje) reikšmingų ilgalaikių
pokyčių, susijusių su turto naudojimo apimtimi ir pobūdžiu, tokių kaip turto galimybių neišnaudojimas
(prastovos); planuojama nutraukti ar restruktūrizuoti veiklą, kurią vykdant naudojamas šis turtas;
planuojama perleisti turtą anksčiau, negu iki tol tikėtasi, ir panašūs pokyčiai, darantys neigiamą
poveikį Įstaigos veiklos rezultatams;
•
turtui eksploatuoti ir prižiūrėti reikia daugiau išlaidų, nei buvo numatyta iš pradžių.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma turto vertės
sumažėjimo sąskaitoje ir, pateikiant finansinės būklės ataskaitoje, mažina turto balansinę vertę. Ta pačia
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suma registruojamos ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas ir finansavimo
pajamos, jei turtas įsigytas iš finansavimo sumų.
2.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 18-ojo
VSAFAS nuostatomis.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei
veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė yra
labai maža, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui padengti arba kad neapibrėžtasis turtas duos Įstaigai
ekonominės naudos, informacija aiškinamajame rašte nėra pateikiama.
Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti
aiškinamajame rašte.
2.20. Informacija apie segmentus
Informacija pagal segmentus finansinėse ataskaitose pateikiama pagal 25-ajame VSAFAS
„Segmentai“ nustatytus reikalavimus.
Segmentai – biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas,
apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija tik apie veiklos segmentus.
Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą tvarko pagal
segmentus taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo pagrindinės veiklos
sąnaudas ir pajamas tinkamai priskirti segmentams pagal valstybės funkcijas.
Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos (įskaitant praėjusių
laikotarpių klaidų taisymą ir apskaitos politikos keitimo įtaką), turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai
ir pinigų srautai.
2.21. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės
nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 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 reikšmingi.
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 15
(penkioliktos) dienos.
2.22. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų įplaukos ir išmokos finansinėse ataskaitose
nurodomi atskirai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų
tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
VSAFAS numatytais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio užskaita gali būti atliekama
finansinėse ataskaitose pateikiant tik rezultatą (t. y. iš pajamų atėmus atitinkamas sąnaudas): pelną arba
nuostolį. Pavyzdžiui, rezultatas – pelnas arba nuostolis, yra rodomas perleidus ar pardavus ilgalaikį turtą,
keičiant užsienio valiutą.
Palyginamųjų skaičių klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktų ataskaitinių metų klasifikavimą.
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2.23. 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, kad būtų galima nustatyti
Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas.
Įstaigos pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis VSAFAS 1
„Finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas“.
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų,
finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 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 ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.
Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su
ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo
įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama
tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama.
Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, nes informacija už visą
ataskaitinį laikotarpį turi būti parodoma taikant vienodą apskaitos politiką panašaus pobūdžio ūkinėms
operacijoms ir ūkiniams įvykiams.
Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:
Per 2019 metus apskaitos politika nekeista.
2.24. Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinis įvertis – remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę turto ir įsipareigojimų vertę ir
tikėtiną naudą ar įsipareigojimus nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir įsipareigojimų vertei
nustatyti.
Apskaitiniai įverčiai naudojami, kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o
tik įvertintos.
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi
atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais laikotarpiais ir nėra apskaitos klaidos
taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje registruojamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį keitimas buvo atliktas,
o finansinėse ataskaitose parodomas taikant perspektyvinį būdą.
Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis ir poveikis:
7-ojo VSAFAS
VI.26.1p.
Eil.
Apskaitinis įvertis
Nr. (pavadinimas)

1
1
2

2

Iš viso:

Pakeitimo
priežastis,
pobūdis

Poveikis
Suma, kuri turi įtakos Suma, kuri turės įtakos vėlesnių
(aprašymas) ataskaitinio laikotarpio
ataskaitinių laikotarpių
rezultatui
rezultatams

3

4

X

X

5

6

0

0
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2.25. Apskaitos klaidų taisymas
Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos metodo
taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl apsirikimo.
Esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl kurios praėjusio
ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos iš esmės patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei suma apskaičiuota pagal
lentelėje nurodytas procentus per praėjusius metus gautų finansavimo sumų vertės.
Eilės Įstaigos gautos finansavimo sumos
Procentas
Nr.
1
Iki 150 000 Eur
0,7
2
Nuo 150 000 iki 400 000 Eur
0,6
3
Nuo 400 000 iki 1 000 000 Eur
0,3
4
1 000 000 Eur ir daugiau
0,25
Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose.
Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.
Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:
7-ojo VSAFAS VI.27.2p.
Eil. Straipsnio pavadinimas
Nr.

1
1
2

2

Iš viso:

Taisomas
ataskaitinis
laikotarpis
(suma)
3

Ataskaitinis laikotarpisNuoroda į aiškinamojo rašto
(pertvarkyta) (suma) pastabą, kurioje aprašytas susijęs
esminės klaidos taisymas
(pastabos Nr.)
5
6

Klaidos
taisymas
(suma)
4

0

0

0

X

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais
padarytos klaidos (trumpas aprašymas):
Esminių klaidų, kurios atitinka nusistatytus procentus 2019 metais padaryta nebuvo.

3. Pastabos.
P01 Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas
7 VSAFAS (3 priedas)- biudžetinėms įstaigoms. Politika keista nebuvo.
P02 Informacija apie segmentus (t. y. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus,
išmokos (11 VSAFAS, 24 VSAFAS, 25 VSAFAS).
Pridedamas priedas : 25 VSAFAS( 1 priedas) Jame detaliai išdėstytos sumos. Pagrindinių veiklos
sąnaudų suma atitinka Veiklos rezultatų ataskaitos B eilutę, o pagrindinės veiklos pinigų srautai atitinka
Pinigų srautų ataskaitos III dalies išmokų sumą.
P03 Nematerialusis turtas (13 VSAFAS,22 VSAFAS)
Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko
nematerialiajam turtui:
Nematerialaus turto, turinčio neribotą naudingo tarnavimo laiką amortizacija neskaičiuojama. Įstaiga
tokio nematerialaus turto neturi.
Pridedami priedai: 13 VSAFAS 1 priedas.
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2018-12-31d. ilgalaikio nematerialaus turto vertė sudarė 1052,62 eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta
nusidėvėjimo suma 192,94 eur. Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
859,68 eur.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikainą sudaro:
Ataskaitinis
laikotarpis
309,31

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
309,31

Visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas įstaigos veikloje nematerialusis turtas yra:
Programinė įranga įsigijimo savikaina 164,50 eur.
Internetinė įstaigos svetainė įsigijimo savikaina 144,81 eur.
Viso visiškai amortizuoto, bet veikloje naudojamo nematerialaus turto vertė 309,31 eur.
Nematerialus turtas 2019 m. nuvertintas nebuvo.
P04 Ilgalaikis materialusis turtas (12 VSAFAS, 22 VSAFAS)
Pridedami priedai: 12 VSAFAS 1 priedas.
2019 metais buvo iš 2% paramos lėšų įsigytas kompiuteris už 594,99 eur. Per ataskaitinį laikotarpį
priskaityta nusidėvėjimo už 12640,44 eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudaro 317922,14 eur. Tai negyvenamųjų pastatų likutinė vertė 305094,52 eur.,
mašinų ir įrenginių likutinė vertė 8655,70 eur., baldai ir biuro įranga 413,16 eur., kito ilgalaikio
materialaus turto 3758,76 eur.
12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1-76.4p.
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo
ir pasigaminimo savikaina:
Ataskaitinis
laikotarpis
13941,60

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
10099,10

Visiškai nudėvėto, bet veikloje naudojamo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savikainą sudaro:
Pavėsinės ( 4 vnt) - įsigijimo savikaina 2304,22 eur.
Pianinas – įsigijimo savikaina 480,19 eur..
Dujų apskaitos skaitiklis – įsigijimo savikaina 323,80 eur.
Televizorius – įsigijimo savikaina 405,47 eur.
Muzikinis centras – 289,62 eur.
Kompiuteriai (12 vnt) – 6295,80 eur.
Projektorius BEQMX615 2700ANSIXGA – 578,95 eur.
Dujinė viryklė „SILKO“ – 3263,55 eur.
Viso nudėvėto, bet dar naudojamo ilgalaikio materialaus turto vertė: 13941,60 eur.
Turto pergrupavimo ar perkėlimo iš vienos turto grupės į kitą 2019 m. nebuvo, turtas nebuvo
nuvertintas. Visas ilgalaikis turtas, kuris nėra pilnai nudėvėtas, naudojamas veikloje ir nuvertėjimo
požymių rasta nebuvo.
P05 Finansinis turtas (14 VSAFAS, 15 VSAFAS, 17 VSAFAS, 22 VSAFAS)
Duomenų nėra.
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P06 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto
perdavimo sutarčių (19 VSAFAS).
Duomenų nėra.
P07 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai (16 VSAFAS, 22 VSAFAS).
Duomenų nėra.
Biologinio turto įstaiga neturi.
P08 Atsargos (8 VSAFAS, 22 VSAFAS).
Pridedamas priedas apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 8 VSAFAS (1 priedas )
8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.5p.
Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:
Duomenų nėra.
8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.4-42.5p.
Priežastys ir teisiniai reikalavimai, paaiškinantys, kodėl atsargas laiko tretieji asmenys:
- Duomenų nėra.
Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių:
Atsargų vertės sumažėjimų 2019 metais užregistruota nebuvo.
Apskaitoje buvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių:
- Duomenų nėra.
Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ
LAIKOTARPĮ“ detalizavimas:
Atsargų likutis 2019 metų pradžiai sudarė 1005,41 eur.,iš jų maisto produktai 995,73 eur.,kitos
medžiagos 9,68 eur.
Gauta atsargų už 79359,88 eur.,iš jų: maisto produktai 51042,03 eur.,kitos medžiagos ir inventorius
23930,77 eur., nemokamai pieno ir vaisių programai 3331,34 eur. ir nemokamai iš kitų šaltinių gauta
1055,74 eur. Sunaudota ir nurašyta 79512,10 eur.: maisto produktai ( su nemokamai gautais) 54526,18
eur.,kitos medžiagos ir inventorius 22200,39 eur. , ilgalaikio turto remontui sunaudota 2774,55 eur., nurašyti
maisto produktai nebenaudojami pagal patvirtintą naują meniu sudaro 10,98 eur.. Atsargų likutis 853,19
eur.,iš jų maisto produktai 831,94 eur.,kitos medžiagos 21,25 eur.
Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:
Duomenų nėra.
P09 Išankstiniai apmokėjimai (6 VSAFAS; 6pr).
Išankstinių apmokėjimų 2019-12-31d. Įstaiga turi 448,84 eur. Tai ugdytinių būsimos
draudimo sąnaudos 192,02 eur., elektroninė prenumerata leidinių už 171,82 eur., bei 85,00 eur. popierinių
spaudinių prenumeratos sąnaudos 2020 metams.
22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.73p.
Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių
keitimų priežastys:
Turto nuvertėjimo per 2019 metus nebuvo.
P10 Gautinos sumos (17 VSAFAS).
Pridedamas priedas:17 VSAFAS (7 priedas). Detalesnė informacija:
Priedo 1.3. eilutėje suma 719,59 eur. Tai tėvų įsiskolinimai įstaigai už vaikų išlaikymą
660,12 eur. Iš jų: ugdytinių mityba 361,12 eur., lėšos įstaigos reikmėms 299,00 eur. Už salės nuomą
skola sudaro 59,47 eur.
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Priedo 1.5 eilutėje suma 37448,20 eur. Sumos detalizacija: sukaupti atostoginiai 27943,54
eur. ( iš jų: darbo užmokesčiui: biudžeto lėšos 13579,20 eur., mokinio krepšelio lėšos ikimokyklinio
ugdymo 12209,15 eur. , priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos 1740,71 eur.; socialinio draudimo
įmokoms: biudžeto lėšos 207,74 eur., mokinio krepšelio lėšos ikimokyklinio ugdymo 181,50 eur. ,
priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos 25,24 eur.). Socialinio draudimo įmokos 203,89 eur. (aplinkos
lėšos). Mityba 0,55 eur. Komunalinės paslaugos 229,91 eur. ( už šildymo paslaugas 229,86 eur., elektros
energija 0,05 eur.). Įsiskolinimas už dujas 1,41 eur. Pervestos į savivaldybę bet negrąžintos įstaigos
pajamos yra 9068,90 eur.
17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“,
XIII.95.3 p.
Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo pripažinimo
priežastys:
Duomenų nėra.
P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (17 VSAFAS;8pr.).
Pridedamas priedas: 17 VSAFAS (8 priedas)
Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1836,06 eur. Tai likusios 2% paramos
lėšos 1406,19 eur., spec. programų lėšų sąskaitoje liko 0,00 eur., Perlo paslaugų sąskaitoje liko tėvų
sumokėta 429,87 eur.

P12 Finansavimo sumos (20 VSAFAS).
Pridedamas priedas: 20 stand. (4 priedas, 5 priedas)
FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:
Eil
Nr

1
1

2

3
3

Finansavimo sumos

2
Iš valstybės biudžeto:
mokinio krepšelio lėšos valstybės lėšų
socialinė parama (nemokamo maitinimo)
Valstybės lėšos darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms laikiniesiems
darbams
Iš savivaldybės biudžeto:
aplinkai finansuoti
Spaudinių prenumerata
Savivaldybės lėšos darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms laikiniesiems
darbams
Iš ES biudžeto:
Likutinė vertė Ilgalaikio materialaus turto
Iš kitų šaltinių:
2 % parama, tėvų parama
Iš viso:

Finansavimo
sumos (gautos)
išskyrus
neatlyginamai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
savo veikloje
(su IT
nusidėvėjimu ir
su nemokai
gautu turtu)

Finansavim
o
sumos
grąžintos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

3
216451,52

4
216903,86

5
656,94

6
37310,35

206756,94
1072,22
8622,36

207209,28
1072,22
8622,36

656,94

36201,07
0,00
0,00

394566,66
377311,47
85
17170,19

397250,73
379990,16
90,38
17170,19

444,77
444,77

70722,96
70637,96
85,00
0,00

0,00

6293,16
6293,16
5935,38
5935,38
626383,13

2097,69
2097,69
613115,87

1101,71

205116,18
205116,18
1950,08
1950,08
313990,29
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20 standarto 4 priedo likučiai pradžioje buvo:
Likučiai laikotarpio pabaigoje: iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui įsigyti
36201,07 eur. Šią sumą sudaro likutinė vertė ilgalaikio turto .
Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 70722,96 eur. Tai likutinė vertė
ilgalaikio turto negyvenamųjų pastatų bei kitų mašinų ir įrenginių 70637,96 eur, bei spaudinių
prenumerata 85,00 eur.
Iš ES nepiniginiam turtui įsigyti 205116,18 eur., tai likutinė vertė ilgalaikio materialaus
turto.
Iš kitų šaltinių likučius sudaro 1950,08 eur. : likutinė vertė ilgalaikio turto 413,16 eur. ir
kitoms išlaidoms kompensuoti suma 1536,92 eur.
P13 Finansiniai įsipareigojimai (17 VSAFAS).
17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“
XIII.88.1-88.5p.
Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):
Duomenų nėra.
17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“
XIII.88.6.1 p.
Įsipareigojimai pagal išvestines finansines priemones planuojami įvykdyti:
Duomenų nėra.
17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“
XIII.88.6.2 p.
Planuojami sandoriai, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tačiau
nesitikima, kad jie bus vykdomi:
Duomenų nėra.
17-ojo VSAFAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“
XIII.96.5 p.
Finansiniai įsipareigojimai, kylantys iš garantinių sutarčių:
Duomenų nėra.
P15 Atidėjiniai (18 VSAFAS).
Duomenų nėra.
18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI,
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.55p.
Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ“, detalizavimas:
Duomenų nėra.
18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI,
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.56 p.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai
tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:
Duomenų nėra.
18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI,
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.58p.
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Neapibrėžtojo turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė
gauti turtą yra maža:
Duomenų nėra.
18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI,
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.60p.
Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjinys, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar neapibrėžtasis
turtas, ir informacijos neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant ginčą su kitomis
šalimis:
Duomenų nėra.
P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos (17 VSAFAS, 9 VSAFAS).
Pridedamas priedas :17 VSAFAS (12 priedas)
Priedo 2 eilutėje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 203,89 eur. - tai įmokos socialiniam draudimui.
Priedo 3 eilutėje tiekėjams mokėtina suma 1429,78 eur. Detalizacija:
Įsiskolinimas už mitybą sudaro 1197,94 eur. Iš jų 0,55 eur. biudžeto lėšos, 1197,39 eur.
spec. lėšos. Susidariusi skola padengta iš 2019m. spec. lėšų likučio. Iš jų UAB „Pieno žvaigždės“ 120,73
eur., UAB „Viržis“ 175,49 eur., UAB „Klaipėdos mėsinė“ 213,44 eur., UAB „Sanitex“ 688,28 eur.
Įsiskolinimas už ryšių paslaugas Telia Lietuva AB sudaro 0,52 iš spec. lėšų.
Įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms 229,91 eur., biudžeto lėšomis už šildymo paslaugas
AB „Panevėžio energijai“ sudaro 229,86 eur., už elektros energijos paslaugas UAB „Ignitis“ sudaro 0,05
eur.
Įsiskolinimas už kitas prekes ir paslaugas 1,41 eur. Tai biudžeto lėšų įsiskolinimas už
gamtines dujas UAB „Ignitis“.
Priedo 4 eilutėje suma 27943,54 eur. Tai sukaupti atostoginiai ir priskaitymai socialiniam draudimui.
Priedo 5 eilutėje suma 1614,76 eur. Tai tėvų permokos už išlaikymą švietimo ir ugdymo įstaigoje.
Iš jų: 51,36 eur. lėšos įstaigos reikmėms, 1563,40 eur. mitybos lėšos.
P18 Grynasis turtas ( 4 VSAFAS ).
Ataskaitinio laikotarpio perviršis 2006,80 eur., o sukauptas perviršis 14905,44 eur.
4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24p.
Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:
Duomenų nėra.
Kitų rezervų sudarymo priežastys:
Duomenų nėra.
P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos (10 VSAFAS).
Pridedamas priedas: 10 VSAFAS ( 2 priedas )
10-ojo VSAFAS „KITOS PAJAMOS“ 41.3-43p.
Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:
Duomenų nėra.
Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „KITOS PAJAMOS“, detalizavimas:
Įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Per 2019 metus priskaityta pajamų
už 66384,69 eur. Iš jų ugdytinių mityba - 44199,93 eur., lėšos įstaigos reikmėms – 19505,19 eur.,
darbuotojų mityba – 2067,61 eur., bei antkainis už darbuotojų maitinimą – 611,96 eur.
Kitos veiklos pajamos 243,32 eur., tai pajamos už salės nuomą.
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos (11 VSAFAS).
11-ojo VSAFAS „SĄNAUDOS“ IV.19 p.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Eil
Nr

1

1
2

3

Darbo santykių rūšis

2

Etatų sąraše nurodyti
darbuotojai
Kiti darbuotojai, kurie
teikė paslaugas ir atliko
darbus pagal kitas nei
darbo sutartis, savo
ekonomine prasme
atitinkančias darbo
santykių esmę (t. y.
dirbantiems pagal
terminuotas, autorines ir
panašias darbo sutartis)
Iš viso:

Darbo užmokesčio sąnaudos
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis

3

4

Socialinio draudimo sąnaudos
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis

5

Darbuotojų skaičius (vnt.)
Ataskaiti
Praėjęs
nis
ataskaitinis
laikotarpi
laikotarpis
s

6

7

8

-519605,18

-369662,10

-7889,81

-112800,36

52

54

-25248,69

-4473,49

-543,86

-11426,15

5

4

-544853,87

-374135,59

-8433,67

-114226,51

57

58

24-ojo VSAFAS „SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS“ VII.34.4
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl
priežasčių:
Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio bei socialinio draudimo sąnaudos padidėjo, kadangi kilo
darbuotojų darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokų didžioji dalis persikėlė prie darbo užmokesčio
sąnaudų.
P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6 VSAFAS, 4pr; 10
VSAFAS, 11 VSAFAS).
Pridedamas :6 VSAFAS (4 priedas)
Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR
SĄNAUDOS“, detalizavimas:
Per 2019 metus priskaitytų delspinigių nebuvo.
P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai (18 VSAFAS).
Duomenų nėra.
18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI,
NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.63p.
Svarbūs nekoreguojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai:
Duomenų nėra.
18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS
TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.61 p.
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Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:
2020-04-24
Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės
aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:
Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė___________
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

Vyr.buhalterė
(vyr buhalteris)

____________
(parašas)

____________
(parašas)

Dalia Pakėnienė
(vardas, pavardė)

Rasa Paulauskienė
(vardas, pavardė)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos

eurais

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3

4

5
318.781,82
859,68

331.020,21
1.052,62

859,68
0,00

1.052,62
0,00

317.922,14

329.967,59

305.094,52
0,00

314.454,88
0,00

8.655,70

10.079,95

413,16
3.758,76

0,00
5.432,76

41.305,88
853,19

44.614,93
1.005,41

853,19

1.005,41

P09
P10

448,84
38.167,79

391,83
41.400,56

P10

719,59
37.448,20

1.212,68
40.187,88

P03

P04

P08

1
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
III.6
IV
V

Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

P11

1.836,06
360.087,70

1.817,13
375.635,14
(tęsinys kitame puslapyje)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

P17
P17
P17
P18

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
313.990,29
36.201,07
70.722,96
205.116,18
1.950,08
31.191,97

5
323.972,18
37.310,35
73.851,80
211.409,34
1.400,69
38.764,32

31.191,97

38.764,32

1.429,78
203,89
27.943,54
1.614,76
14.905,44

6.816,75
1.092,83
29.984,34
870,40
12.898,64

14.905,44
2.006,80
12.898,64

12.898,64
1.162,91
11.735,73

360.087,70

375.635,14

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Dalia Pakėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Rasa Paualauskienė
(vardas ir pavardė)
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ID:
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Straipsniai

2
Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Pastabos Nr.

3

Dalininkų kapitalas

Tikrosios vertės
rezervas

Kiti rezervai

Nuosavybės metodo
įtaka

4

5

6

7

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką
8
11.735,73

Iš viso

Mažumos dalis

9

10
11.735,73

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

1.162,91

1.162,91

12.898,64

12.898,64

2.006,80

2.006,80

14.905,44

14.905,44

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Pakėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Rasa Paualauskienė
(vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

eurais

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pastabos Nr.

3

P02

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

4

5

6

7

8

9

613,92
748.284,21
613.030,87
216.451,52
394.481,66

0,00
85,00
85,00
0,00
85,00

613,92
748.369,21
613.115,87
216.451,52
394.566,66

2.353,65
645.424,93
522.948,09
178.938,70
342.433,75

0,00
90,38
90,38
0,00
90,38

2.353,65
645.515,31
523.038,47
178.938,70
342.524,13

2.097,69

0,00

2.097,69

1.575,64

0,00

1.575,64

67.865,31
67.388,03

0,00
0,00

67.865,31
67.388,03

63.555,71
58.921,13

0,00
0,00

63.555,71
58.921,13

-69.850,03
-656,94
-69.193,09

0,00
0,00
0,00

-69.850,03
-656,94
-69.193,09

-63.257,41

0,00

-63.257,41

-63.257,41

0,00

-63.257,41

-677.820,26
-556.217,28
-26.612,93

-85,00
0,00
0,00

-677.905,26
-556.217,28
-26.612,93

-579.813,87
-478.741,62
-27.528,31

-90,38
0,00
0,00

-579.904,25
-478.741,62
-27.528,31

-1.604,68
-6.800,00
-74.972,73

0,00
0,00
0,00

-1.604,68
-6.800,00
-74.972,73

-1.266,43
-6.394,68
-60.425,41

0,00
0,00
-90,38

-1.266,43
-6.394,68
-60.515,79

-11.612,64

-85,00

-11.697,64

-5.457,42

0,00

-5.457,42

(tęsinys kitame puslapyje)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

2
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių

V

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI
VII

Gauti dalininko įnašai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

D
I
II
III

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

4

5

6

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

7

8

9

-594,99
-594,99

0,00
0,00

-594,99
-594,99

-1.890,00
-1.890,00

0,00
0,00

-1.890,00
-1.890,00

18,93
1.817,13
1.836,06

0,00

18,93
1.817,13
1.836,06

463,65
1.353,48
1.817,13

0,00

463,65
1.353,48
1.817,13

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Pakėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Paualauskienė
(vardas ir pavardė)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

3

P21
P02
P22

P21

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

4
688.667,85
622.283,16
215.559,48
394.495,14
6.293,16
5.935,38

5
611.511,46
547.506,23
184.456,54
351.126,16
6.293,16
5.630,37

66.384,69
66.384,69

64.005,23
64.005,23

-686.904,37
-553.287,54
-12.833,38
-25.441,00

-610.584,72
-488.362,10
-12.296,46
-28.110,92

-1.604,68
-6.800,00
-10,98
-76.726,57

-479,56
-1.266,43
-6.360,44
-22,41
-67.236,66

-10.200,22

-6.449,74

1.763,48
243,32
243,32

926,74
236,17
236,17

2.006,80

1.162,91

2.006,80

1.162,91
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Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Dalia Pakėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Rasa Paualauskienė
(vardas ir pavardė)
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Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas
1

Bendroji informacija
Panevėžio Kastyčio Ramanausko
lopšelis-darželis , 190377799, Biudžetinė
įstaiga
Adresas: Vilties g. 18A, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.
Subjektas užsiima

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:
Eil.
Nr.
1

Filialas / struktūrinis padalinys

Buveinės adresas

Pagrindinė veikla

2

3

4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
57

54

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

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

1

Finansinių ataskaitų forma
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais
(VSAFAS)ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.
Finansinių ataskaitų valiuta
Visos ataskaitos parengtos eurais
Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 13-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarte „Nematerialusis turtas“ (toliau – 13-asis VSAFAS), o nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo
ir apskaitos metodai bei taisyklės – 22-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Turto
nuvertėjimas“, (toliau – 22-asis VSAFAS) nustatyta tvarka.
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą, t.y. materialios formos neturintis, nuo kitų Įstaigos
nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti
tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos, ir šiuos kriterijus:
1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
4. Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. Įstaiga kontroliuoja
turtą, jei turi teisę gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Galimybė kontroliuoti turtą gali priklausyti nuo
juridinių teisių į tą turtą atsiradimo arba nuo jų pasikeitimo.
Likvidacinė nematerialiojo turto vertė lygi nuliui.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 12-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“, (toliau – 12-asis VSAFAS), o ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo
apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės – 22-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.
36. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka šiuos kriterijus:
1. yra skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar
administraciniams tikslams;
2. yra numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ar daugiau negu vieną veiklos ciklą;
3. jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto
ilgalaikio materialiojo turto vertę.
47. Nusidėvėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,
patvirtintus Įstaigos direktoriaus įsakymu. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas
eksploatuoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto
vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
48. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė yra peržiūrimi, kai yra požymių, kad anksčiau
nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacinė vertė gali būti reikšmingai pasikeitę. Naudingo tarnavimo laikas ir
likvidacinė vertė yra tikslinami gavus papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, pradedant nuo
laikotarpio, kurį buvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacinė vertė, turi būti nudėvėta per likusį (patikslintą)
ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką.
Biologinis turtas
Įstaiga biologinio turto neturi
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

2
3

4

5
6
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Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarte „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ (toliau – 14-asis VSAFAS), 15-ajame viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus
subjektus“ (toliau – 15-asis VSAFAS) ir 17-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (toliau – 17-asis VSAFAS).
Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 17-ojo VSAFAS, 18-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarte „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
(toliau – 18-asis VSAFAS), 19-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Nuoma, finansinė
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ (toliau – 19-asis VSAFAS) ir 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nuostatomis.
Atsargos
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Atsargų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 8-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu
„Atsargos“ (toliau – 8-asis VSAFAS).
Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
8

Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarto „Finansavimo sumos“ (toliau – 20-asis VSAFAS) nuostatomis.
Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir
užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti
Įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo
sumos apima ir Įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir
kaip paramą gautą turtą.

9

12

Atidėjiniai
Atidėjinių apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 18-ojo VSAFAS reikalavimais.
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje PMSA turi dabartinę teisinę prievolę
ar neatšaukiamą 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, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina
sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – Aiškinamasis
raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus
įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos nuomos pripažinimo kriterijai nustatyti 19-ajame VSAFAS.
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine
nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.
Segmentai
Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiama informaciją apie šiuos pirminius segmentus pagal atliekamas valstybės funkcijas:
1. bendrųjų valstybės paslaugų;
2. gynybos;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos;
5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio;
7. sveikatos apsaugos;
8. poilsio, kultūros ir religijos;
9. švietimo;
10. socialinės apsaugos.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13

Kitos pajamos
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Pajamų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 10-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto
„Kitos pajamos“ (toliau – 10 VSAFAS) nuostatomis ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.
Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių
nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą.
Įstaigos kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant nepagrindinę veiklą.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos veiklos
rezultatų ataskaitoje tą laikotarpį, kai yra uždirbamos, tai yra kurį suteikiamos viešosios paslaugos, parduodamos prekės,
nepriklausomai nuo to kada gaunami pinigai.
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos pagal finansavimo šaltinius.
Kitos pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti
pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Sąnaudos
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Sąnaudų apskaitos politika parengta vadovaujantis 11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto
„Sąnaudos“ (toliau 11-asis VSAFAS) nuostatomis.
Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių
nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą.
Įstaigos kitos veiklos (nepagrindinės) sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios vykdant nepagrindinę veiklą.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį
uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais,
apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais
laikotarpiais.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos
neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį,
kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai Įstaigos sąnaudas kompensuoja trečioji šalis, pripažintos sąnaudos sumažinamos kompensacijos suma.
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jų ekvivalentais, sąnaudų dydis
įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma (neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio).
Tais atvejais, kai numatytas atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 metai ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos
sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą.

15
16
17

18

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (t. y. darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. sąnaudos).
Detaliau sąnaudų apskaitos tvarka aprašyta Sąnaudų apskaitos tvarkos apraše ir Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir
sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
Operacijos užsienio valiuta
Šiuo metu įstaiga sandorių užsienio valiuta neturi.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
Turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų įplaukos ir išmokos finansinėse ataskaitose nurodomi atskirai.
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus
atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

Finansinių ataskaitų straipsniai

2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Bendros valstybės
paslaugos
3

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

Ekonomika

4

5

6
-25.792,55
-25.792,55

Segmentai
Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis
ūkis

Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir
religija

7

8

9

10

Švietimas
11
-660.039,60
-527.494,99
-12.833,38
-25.441,00

-1.604,68
-6.800,00
-10,98
-75.654,35

-10.200,22

-25.792,55
-25.792,55

-651.040,49
-530.424,73
-26.612,93

-1.604,68
-6.800,00
-73.900,51

-11.697,64
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1.4
1.5
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1.7
1.8
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1.11
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1.13
1.14
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
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3.1.8
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Informacija pagal segmentus

Finansinių ataskaitų straipsniai

Iš viso
Socialinė apsauga

2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

12
-1.072,22

-1.072,22

13
-686.904,37
-553.287,54
-12.833,38
-25.441,00

-1.604,68
-6.800,00
-10,98
-76.726,57

-10.200,22

-1.072,22

-1.072,22

-677.905,26
-556.217,28
-26.612,93

-1.604,68
-6.800,00
-74.972,73

-11.697,64
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Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

309,31

309,31

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7

Nematerialiojo turto grupės
2
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

0,00
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė
atidavimo momentu buvo:
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Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:
Likutinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6

Nematerialiojo turto grupės
2
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

0,00
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ID:
D/L:
P3

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:40

Nematerialusis turtas
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
ĖS VERT
VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis
turtas
Eil.
Nr.

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

Plėtros darbai

3

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai
apmokėjimai

4

5

6

7

8

9

144,81

144,81

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

14
15

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

-192,94

-357,44

X

X

-144,81

-144,81

Iš viso

10

11

1.361,93

X

X

Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

-164,50

Prestižas

1.361,93

X

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*

13

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

X

9

10.1
10.2
10.3
11
12

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

1.217,12
X

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Programinė įranga ir
jos licencijos

1.217,12

8

10

Kitas nematerialusis turtas

-309,31

-192,94

-502,25
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ID:
D/L:
P3

Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis
turtas
Eil.
Nr.

1
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:40

Straipsniai

2

Plėtros darbai

3

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir
išankstiniai
apmokėjimai

Programinė įranga ir
jos licencijos

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai
apmokėjimai

4

5

6

7

8

9

Prestižas

Iš viso

10

11

859,68

0,00

859,68

1.052,62

0,00

1.052,62

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
ėjimo suma iki perdavimo.
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ID:
D/L:
Ataskaitinis
laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

13.941,60

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:40
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
10.099,10

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms
iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

20

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis, 190377799, Vilties g. 18A, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

21

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis, 190377799, Vilties g. 18A, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4

Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
BALANSIN VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastatai

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16

Žemė
Gyvenamieji

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį

3

4

Kiti

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

5

6

7

431.660,19

2.304,22

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

8

9

10

11

12

13

19.004,77

6.874,75

8.242,97

594,99
594,99

X

431.660,19

2.304,22

19.004,77

7.469,74

-117.205,31

-2.304,22

-8.924,82

-6.874,75

X
X

8.242,97
X
X

-9.360,36

-1.424,25

-181,83

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

-2.810,21

-126.565,67

-2.304,22

-10.349,07

-7.056,58

X

X

X

X

X

X

X

-1.674,00

-4.484,21
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P4

Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai

Eil.
Nr.
1
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29
30

Straipsniai

2
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

Žemė

3

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros ir
kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

305.094,52

0,00

8.655,70

413,16

3.758,76

314.454,88

0,00

10.079,95

0,00

5.432,76

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
ėjimo suma iki perdavimo.
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ID:
D/L:
P4

Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

14

15

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:

Iš viso

16
468.086,90
594,99
594,99

468.681,89
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

-138.119,31

-12.640,44

-150.759,75

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
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ID:
D/L:
P4

Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.
1
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29
30

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:

Straipsniai

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

2

14

15

16

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
317.922,14
329.967,59
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:40

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:
Gauta atsargų už 79359,88 eur.,iš jų: maisto produktai vaikų maitinimui 51042,03 eur.,kitos medžiagos ir inventorius 23930,77 eur.,
nemokamai pieno ir vaisių programai 3331,34 eur. ir nemokamai iš kitų šaltinių gauta 1055,74 eur. Sunaudota ir nurašyta 79512,10
eur.: maisto produktai (su nemokamai gautais) 54526,18 eur.,kitos medžiagos ir inventorius 22200,39 eur., ilgalaikio turto remontui
sunaudota 2774,55 eur., už 10,98 eur. nurašyti maisto produktai nebenaudojami pagal patvirtintą naują meniu. Atsargų likutis 853,19
eur.,iš jų maisto produktai 831,94 eur.,kitos medžiagos (sanitarinės ir higienos priemonės) 21,25 eur.
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ID:
D/L:
P8

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:40

Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ
ATASKAITIN LAIKOTARPĮ*
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Eil. Nr.

1

Straipsniai*

9

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11

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

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8

11.1
11.2
11.2
11.3
12
13
14
15
16

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

1.005,41
79.359,88
74.972,80
4.387,08

1.005,41
79.359,88
74.972,80
4.387,08

-79.512,10

-79.512,10

-79.501,12
-10,98

-79.501,12
-10,98

853,19

853,19

853,19

853,19

1.005,41

1.005,41

Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8-9-10-11+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(6-14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(1-7)
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Atsargos

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys
Eil. Nr.

1

Straipsniai*

2

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

* Reikšmingos sumos turi būti
ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Straipsniai
2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
448,84

391,83

448,84

391,83

448,84

391,83
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Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
2
3

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

3

4

5

Straipsniai

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

6

7

8

38.167,79

37.448,20

0,00

41.400,56

40.187,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719,59
59,47

1.212,68

660,12

1.212,68

37.448,20
37.448,20

37.448,20
37.448,20

38.167,79

37.448,20

0,00

40.187,88
40.187,88

40.187,88
40.187,88

41.400,56

40.187,88
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5

Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena
Iš viso

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

3

Biudžeto
asignavimai
4

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena
Biudžeto
asignavimai
6

Iš viso
5

1.836,06

1.817,13

1.836,06

1.713,68
103,45

1.836,06

1.817,13
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P12

Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,
ŠALTIN TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą
turtą

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

3

4

5

6

7

8

37.310,35

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumos
grąžintos

9

10

11

216.451,52

0,00

-216.903,86

-656,94

216.451,52

6.894,22
-6.894,22

-8.003,50
-208.900,36

-656,94

73.851,80

394.566,66

0,00

-397.250,73

-444,77

73.761,42
90,38

2.200,00
392.366,66

12.218,41
-12.218,41

-17.541,87
-379.708,86

-444,77

37.310,35

211.409,34

-6.293,16

211.409,34

-6.293,16

1.400,69
94,25
1.306,44
323.972,18

2.097,69
2.097,69
613.115,87

0,00
970,28
-970,28
0,00

4.387,08
4.387,08
4.387,08

-5.935,38
-5.038,45
-896,93
-626.383,13

-1.101,71

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

laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Finansavimo sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Kiti pokyčiai

12

13

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
14
36.201,07
36.201,07
0,00
70.722,96
70.637,96
85,00

205.116,18

205.116,18
1.950,08
413,16
1.536,92
313.990,29
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

3

4

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

5=3+4

6

7

8=6+7

1

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

37.310,35

37.310,35

36.201,07

36.201,07

2

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

73.851,80

73.851,80

70.722,96

70.722,96

3

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

211.409,34

211.409,34

205.116,18

205.116,18

4
5

Iš kitų šaltinių
Iš viso

1.400,69
323.972,18

1.400,69
323.972,18

1.950,08
313.990,29

1.950,08
313.990,29
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Finansinė nuoma
Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grupės
2
Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyvūnai
Medynai
Parkų ir skverų želdiniai
Daugiamečiai sodiniai
Pasėliai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:
Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1

2

3

4

Iš viso
Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:
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Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

2

3

4

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

2

3

4

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso
Veiklos nuoma
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Per vienerius metus (suma)
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso
Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:
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Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil.
Nr.
1
1
2
3

Laikotarpis
2
Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)
Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)
Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

3

4

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

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grupės
2
Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyvūnai
Medynai
Parkų ir skverų želdiniai
Daugiamečiai sodiniai
Pasėliai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
1,00
1,00

58.000,00
58.000,00

58.000,00

1,00
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147414862
2020-04-03 09:19:40

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.
1
2019-07-22 23SUN-55-(14.23

Panaudos sutarčių pobūdis
2
Ilgalaikės sutartys

Sutarties terminas
(metai)

Galimybė pratęsti
panaudos laikotarpį

3
73 metai

4
Nenumatyta
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Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

203,89
1.429,78
27.943,54

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

6

7

8

1.092,83
6.816,75
29.984,34

1.092,83

27.943,54

29.984,34

7.024,86

1.614,76

870,40

1.614,76

870,40

31.191,97

203,89

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

203,89

0,00

38.764,32

7.024,86

8.117,69
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Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:
Vaikų mityba 44199,93 eur.,įstaigos reikmėms 19505,19 eur.,darbuotojų mityba 2067,61 eur., gautas antkainis už darbuotojų mitybą
611,96 eur., Kitos veiklos pajamos- tai nuomos pajamos 243,32 eur.
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Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3

Straipsniai
2
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
66.384,69

64.005,23

66.384,69

64.005,23

66.384,69

64.005,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.
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Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

Straipsniai
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baudų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
243,32

236,17

243,32

236,17

243,32

236,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.
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Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Darbo užmokesčio sąnaudos

1
2
3

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis

1

2
Etatų sąraše nurodyti darbuotojai
Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas,
autorines ir panašias darbo sutartis)
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Socialinio draudimo sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3
-519.605,18

4
-369.662,10

-25.248,69
-544.853,87

Ataskaitinis
laikotarpis
5

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

-7.889,81

6
-112.800,36

-4.473,49

-543,86

-374.135,59

-8.433,67

Darbuotojų skaičius (vnt.)
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

7

8
52

54

-1.426,15

5

4

-114.226,51

57

58
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Finansinės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4
38.764,32

31.191,97

38.764,32

31.191,97
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