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2018  METŲ  FINANSINIŲ  ATASKAITŲ  RINKINIO 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

Mažeikiai 

2019 m. balandžio  02 d. 

 

I. BENDROJI  DALIS 

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė” yra Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įregistruota 1995 m. rugsėjo 30 d., rejestro Nr. 010627, įstaigos kodas – 190157333 buveinė: 

Gamyklos g. 29, LT-89110, Mažeikiai. Steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba. 

 Pagrindinės veiklos rūšys: švietimas ir švietimo pagalba, ikimokyklinis ugdymas, kodas 

85.10.10 priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20. 

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė”  kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų 

subjektų neturi. 

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė” filialų ir struktūrinių vienetų taip pat neturi. 

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Eglutė”  per 2018 metus vidutiniškai dirbo 58 darbuotojai. 

Norinčių lankyti lopšelį-darželį skaičius nemažėja todėl 2015 m. rugsėjo mėn. įsteigta dar 

viena grupė, kadangi ikimokyklinio ugdymo paslauga darosi vis reikalingesnė dėl ankstyvos tėvų 

integracijos į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų. 2018 m. m. lankančių įstaigą ugdytinių 

skaičius išliko stabilus, vidutinis metinis sąrašinis skaičius 203 ugdytiniai. 

                                          II.   APSKAITOS   POLITIKA 
Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri 

patvirtinta Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“ 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-2.1 "Dėl 

Mažeikių lopšelio-darželio "Eglutė" apskaitos politikos, įstaigos sąskaitų plano ir apskaitos tvarkų 

aprašų patvirtinimo". Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų 

planą. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, 

tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  
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 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją;  programą; 

lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė” buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų 

rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą Nr. IX-574; 

- Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus. 

Mažeikių lopšelio-darželio “Eglutė” apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai 

ir teisingai  fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę 

būklę bei veiklos rezultatus. 

Mažeikių lopšelis-darželis “Eglutė”, tvarkydamas apskaitą ir sudarydama finansinių 

ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, 

pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš 

formą. 

Mažeikių lopšelio-darželio “Eglutė” apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Mažeikių lopšelio-darželio “Eglutė” apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi 

naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą - eurą.  

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

susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą 

užsienio valiutos santykį. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Per  ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista. 

Ilgalaikis materialusis turtas Apskaitoje ilgalaikis nematerialus turtas yra atvaizduojamas 

įsigijimo verte.  Nematerialų ilgalaikį turtą sudaro  programinės įrangos ir jos licencijos. Balanse 

nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo 

vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikis materialus 

turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei 

vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus 

nusidėvėjimo sumą, sukauptą per  naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant 

tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei 

jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 eurų. 

 Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra 
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įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą 

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta  

įsigijimo savikaina. 

Atsargos. Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę 

atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo  savikaina. Atsargų sunaudojimas registruojamas 

naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus. Atiduoto naudoti 

veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos 

įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios 

finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos 

pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms 

kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo 

sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje  kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai 

gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo 

sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Kadangi finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų 

likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 

grąžintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į  grąžintinų 

finansavimo sumų sąskaitas. 

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos 

dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias 

paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria švietimo segmentą. Apie segmentą 

pateikiama informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai. 

Pajamų pripažinimas. Vadovaujantis  kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos 

ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik 

įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius 

įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos 

tikrąja verte. 

Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, 

registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei 

sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu kurį jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. suteikiamos 

paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

Grynasis turtas. Mažeikių lopšelio-darželio “Eglutė” grynąjį turtą sudaro sukauptas 

perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas). 
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III.  PASTABOS 

 

 1. Nematerialusis turtas. 

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio – darželio “Eglutė” apskaitoje nematerialiojo 

turto likučio nėra. Naujai nematerialiojo turto įsigyta nebuvo.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena ilgalaikis nematerialusis turtas nesikeitė. Nematerialiojo turto kuris yra visiškai 

amortizuotas, tačiau vis dar naudojamo veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro 344,70 

Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo nuvertėjimas  nebuvo skaičiuojamas. 

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes 

pasikeitimą per 2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ 

bei lentelėje „Nematerialiojo turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamo 

veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro“. 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P04)   

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas 

ilgalaikio materialiojo turto likutis 313657,64 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį  ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 4698,00 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį  priskaityta nusidėvėjimo suma  7701,95 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį  nurašyto nudėvėto ilgalaikio turto suma  666,13 Eur. 

            Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas sumažėjo 3003,95 Eur. Tam įtakos turėjo priskaityta 

nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 7701,95 Eur. tačiau įsigyta naujo už 4698,00 Eur 

 2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje ilgalaikio 

materialiojo turto nuvertėjimo nėra.  

             Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo 

turto  grupes pasikeitimą per 2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ bei lentelėje „Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 

naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina“. 

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį nėra. 

3. Atsargos (pastaba Nr. P08)   

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas atsargų 

likutis 1283,45 Eur.  

Per ataskaitinį laikotarpį viso įsigytų atsargų suma 102148,36 Eur. tame tarpe nemokamai 

gauta atsargų už 2256,69 Eur. Įstaigos veikloje atsargų sunaudota už 101365,20 Eur.  tame tarpe 

2256,69 Eur. nemokamai gautų atsargų suma.  
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Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena atsargų likutis bendrai padidėjo 783,16 Eurų. Bendrą atsargų likučio sumą 

1283,45 Eur. sudaro: maistas sandėlyje 1083,80 Eur. tai įsigytos ir nesunaudotos atsargos, pirktos 

šiais metais ir atsargų, skirtų parduoti (perduoti) per ataskaitinį laikotarpį suma 199,65 Eur. 

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 

2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“. 

4. Išankstiniai apmokėjimai 

2018 m. gruodžio 31 d.  Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruota 

išankstinių apmokėjimų nėra.  

5. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)    

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruota 

43820,69 Eut per vienerius metus gautinų sumų. 

 Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 8091,33 Eur sudaro 

tėvų mokesčio skola už vaikų išlaikymą įstaigoje.  

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 

• sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto dotacija mokymo reikmėms 

finansuoti – 14980,67 Eur. 

• sukaupta finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto (finansų skyrius) 

pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 20694,43 Eur.  

• kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto iš NMA pieno suvartojimo ir 

vaisių suvartojimo skatinimo mokyklose programai finansuoti – 50,82 Eur. 

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 35725,92 Eur.  

Taip pat kitų gautinų sumų iš savivaldybės biudžeto suma 3,44 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 6757,09 Eur. Gautinos sumos už 

turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas padidėjo 2350,42 Eur, nes padidėjo tėvų skola 

už vaikų išlaikymą įstaigoje. Sukauptos gautinos sumos sumažėjo 9110,95 Eur, nors ir padidėjo 

sukauptų finansavimo sumų darbo užmokesčiui 12,95 Eur. bei atostogų kaupiniams 3132,27 Eur., o 

taip pat įsiskolinimui kreditoriams 2313,44 Eur., tačiau sumažėjo kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

14116,66 Eur., bei kitos sukauptos gautinos sumos 452,95 eurais. dėl ko sumažėjo sukaupta 

finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.  

Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“. 
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6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11)    

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas AB 

DNB banko sąskaitos  likutis 7994,25 Eur, kurį sudaro: 

• 437,00 Eur tėvų įnašų už darželį lėšos; 

• 2990,00 Eur nepanaudotos 2 procentų paramos lėšos, gautos pagal LPĮ nuostatas; 

• 4552,25 Eur  tiekėjų parama, pervesta pagal sutartis; 

• 15,00 Eur administravimui skirtų lėšų likutis, gautas iš NMA prie Žemės ūkio 

ministerijos už pieno produktus pagal programą „Pienas vaikams“; 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena pinigų likutis sumažėjo 939,19 Eur, nes 2018 metais panaudota daugiau savo 

reikmėms ir įstaigos veiklai dviejų procentų paramos ir kitos paramos lėšų. 

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. 

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)     

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas 

finansavimo sumų likutis  316025,05 Eur. Šią sumą sudaro: 

• iš valstybės biudžeto  26471,94 Eur  (26456,94 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti (tame 

tarpe 1929,16 Eur ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ir atsargų, priimtų saugojimui 

(perdavimui) vertė 199,65 Eur., 24328,13 Eur nebaigtos statybos esminio pagerinimo darbai ir 

15,00 Eur pinigų likutis gautų finansavimo sumų kitoms išlaidoms) 

• iš Savivaldybės biudžeto – 141957,79 Eur (141954,35 Eur - ilgalaikio materialiojo 

turto likutinė vertė, 3,44 Eur likutis gautų finansavimo sumų kitoms išlaidoms). 

• iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 137859,42 Eur 

(ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė (nebaigta statyba)), 

• iš kitų šaltinių – 9735,90 Eur (ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2193,65 Eur 

ir 7542,25 Eur - gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms). 

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 

per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo sumos“. 

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje 

„Finansavimo sumų likučiai“. 

8. Įsipareigojimai 

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruota 

trumpalaikių įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 39999,48 Eur.  
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Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta sumažėjo 5097,95 Eur, nes sumažėjo kiti 

trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos, nors įsiskolinimai susiję su darbo 

santykiais padidėjo 12,95 Eur. įsiskolinimas tiekėjams padidėjo 5822,67 Eur. lyginant su praėjusių 

metų įsiskolinimu metų pabaigai. Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir 

užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos 

valdymas“. 

9. Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17) 

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas 

tiekėjams mokėtinų sumų likutis 7241,35 Eur.  

Didžiausią šio įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas komunalinių paslaugų straipsnyje už 

šildymą iš savivaldybės biudžeto lėšų  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ – 2567,32 Eur, bei AB 

„ESO“ – 369,20 Eur. Už ryšių kitas paslaugas tiekėjams bendra suma – 31,27 Eur. 

Taip pat metų pabaigai liko įsiskolinimas maisto prekių 3927,36 Eur ir kitų prekių bei 

paslaugų 346,20 Eur tiekėjams, kuris dengiamas iš pajamų specialiajai programai vykdyti. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena, tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 5822,67 Eur, dėl padidėjusių komunalinių 

paslaugų išlaidų ir nepadengto gruodžio mėnesio kreditinio įsiskolinimo maisto tiekėjams.  

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo 

lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotų su 

darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 12,95 Eur. socialinio draudimo įmokų. 

11. Sukauptos mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)   

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas 

sukauptų mokėtinų sumų likutis 32694,36 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 3132,27 Eur. Bendrai tam įtakos turėjo 

padidėjęs sukauptų atostoginių dienų skaičius šiuo ataskaitiniu laikotarpiu ir vidutinio darbo 

užmokesčio padidėjimas skaičiuojant atostoginių kaupinius. 

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P17)   

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas kitų 

trumpalaikių įsipareigojimų 50,82 Eur.  
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Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma sumažėjo 14065,84 Eur., nes šiame 

ataskaitiniame laikotarpyje tokių įsipareigojimų sumą sudaro 50,82 eur. 

Detalesnė informacija apie kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo 

rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

13. Grynasis turtas (pastaba Nr. P18)   

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotas 

10731,50 Eur grynojo turto likutis. Jį sudaro ankstesnių metų perviršis 8703,25 Eur bei einamųjų 

metų perviršis 2028,25 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena grynasis turtas padidėjo 2028,25 Eur, nes priskaičiuota daugiau pajamų nei patirta 

sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį.  

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P21)   

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruota 

pagrindinės veiklos pajamų suma 92733,92 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 28279,09 Eur, nes per 2018 m. m. 

įstaiga dirbo nepertraukiamai, priėmė vaikus vasaros laikotarpiu, taip pat nuo balandžio mėnesio 

buvo padidintas tėvų mokestis, dėl šių preižasčių pajamos ženkliai padidėjo.  

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“. 

15. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)    

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotų 

pagrindinės veiklos sąnaudų suma 661488,57 Eur.  

Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  

507657,35 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 28207,95 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 

11570,12 Eur, bei sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 100773,40 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 26401,80 

Eur, nes padidėjo darbo užmokesčio priskaitymai dėl LR vyriausybės MMA padidinimo, bei darbo 

vasaros laikotarpiu. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 3353,20 Eur, Išaugo ir 

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 20,00 Eur., socialinių išmokų sąnaudos 4575,80 Eur, sunaudotų ir 

parduotų atsargų sąnaudos išaugo 16213,43 Eur,  

 Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai sumažėjo kitų paslaugų sąnaudos 15345,26 Eur., dėl kitų trumpalaikių 
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įsipareigojimų, kurių šiame ataskaitiniame laikotarpyje liko 50,82 Eur. IMT nusidėvėjimo sąnaudos  

sumažėjo tik 78,78 Eur.  

2018 m. gruodžio 31 d.  Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotų 

išmokų pinigų srautų ataskaitoje suma sudaro 657414,48 Eur.  

Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 

518632,50 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 25896,25 Eur bei atsargų įsigijimo išmokos 

95727,44 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai  padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 46388,97 

Eur. Išmokų padidėjimą lėmė MMA didinimas ir koeficientų kėlimas pedagoginiams darbuotojams 

taip pat papildomai samdomų darbuotojų darbo užmokestis dėl darbo vasaros laikotarpiu.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos padidėjo 529,14 Eur., Padidėjo socialinių 

išmokų 4575,80 Eur. dėl mokinių vežiojimo organizavimo, bei nemokamo maitinimo mokiniams 

veiklos vykdymo atsiradus poreikiui. 

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos 

segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ bei 

lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. 

16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)    

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje registruotų darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma 507657,35 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 26401,80 Eur, nes 

padidėjo priskaitomi atlyginimai dėl MMA didinimo ir koeficientų kilimo. 

Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama 

aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“. 

17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr. P23)    

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių lopšelio - darželio “Eglutė” apskaitoje finansinės ir 

investicinės veiklos rezultatą 0,27 Eur sudaro priskaičiuoti delspinigiai VSDF Mažeikių skyriaus 

administruojamam fondui. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena finansinės ir investicinės veiklos rezultatas padidėjo 0,27 Eur, nes atsirado 

socialinio draudimo delspinigių sąnaudos, kurių praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. 

Detalesnė informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama 

aiškinamojo rašto priedo lentelėje P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. 
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P2 Informacija pagal segmentus

          
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -656.912,77 -4.575,80 -661.488,57
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -507.657,35 -507.657,35
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -7.701,95 -7.701,95
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -28.207,95 -28.207,95
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -1.002,00 -1.002,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -100.773,40 -100.773,40
1.10    Socialinių išmokų -4.575,80 -4.575,80
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -11.570,12 -11.570,12
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -652.838,68 -4.575,80 -657.414,48
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -518.632,50 -518.632,50
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.896,25 -25.896,25
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -1.002,00 -1.002,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -95.727,44 -95.727,44
3.1.8       Socialinių išmokų -4.575,80 -4.575,80
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -11.580,49 -11.580,49
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -625.524,34 -824,04 -626.348,38
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -481.255,55 -481.255,55
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -7.780,73 -7.780,73
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.854,75 -24.854,75
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -982,00 -982,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -83.735,93 -824,04 -84.559,97
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -26.915,38 -26.915,38
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -595.510,84 -824,84 -596.335,68
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -472.243,53 -472.243,53
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.367,11 -25.367,11
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -982,00 -982,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -84.147,72 -824,84 -84.972,56
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -12.755,43 -12.755,43
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -15,05 -15,05

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

1 2 3 4 5 6 7

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

344,70

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

344,70

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -344,70 X

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X

10.1    Parduoto X X

10.2    Perduoto X X

10.3    Nurašyto X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X

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

X -344,70 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

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

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

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

0,00

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

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



Mažeikių lopšelis - darželis "Eglutė",  190157333, Gamyklos g. 29, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

   Patvirtinta
ID: -2147423795

D/L: 2019-03-26 16:47:42

P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

344,70

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

344,70

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X X -344,70

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X

10.1    Parduoto X X

10.2    Perduoto X X

10.3    Nurašyto X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X

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

X X -344,70

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

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

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

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

0,00
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė: 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

344,70 344,70

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra: 0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro: 0,00 0,00

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Programinė įranga ir jos licencijos
3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 
sudaro:

0,00 0,00

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos
2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso 0,00

Balansinė vertė

Likutin ė vertė
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

285.777,92 1.042,63 14.453,63

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 1.985,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 1.985,00
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

-666,13

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -666,13
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

285.777,92 1.042,63 15.772,50

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -141.514,97 -753,49 -11.687,36

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -3.241,92 -289,14 -938,38

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

X 666,13

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X 666,13
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

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

X -144.756,89 -1.042,63 -11.959,61

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

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

X

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

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

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X

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

X X X X X

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

X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X

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

X X X X X

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

141.021,03 0,00 3.812,89

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

144.262,95 289,14 2.766,27

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 10 11 12 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

15.248,80 3.732,93 162.187,55 482.443,46

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 2.713,00 4.698,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.713,00 4.698,00
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

-666,13

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -666,13
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

15.248,80 6.445,93 162.187,55 486.475,33

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-10.025,54 X -1.800,51 X X -165.781,87

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-2.483,78 X -748,73 X X -7.701,95

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

X X X 666,13

10.1    Parduoto X X X
10.2    Perduoto X X X
10.3    Nurašyto X X X 666,13
11 Pergrupavimai (+/-) X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X

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

-12.509,32 X -2.549,24 X X -172.817,69

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

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

X

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

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

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X

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

X X X X

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

X X X X

25.1    Parduoto X X X X
25.2    Perduoto X X X X
25.3    Nurašyto X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X

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

X X X X

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

2.739,48 3.896,69 162.187,55 313.657,64

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

5.223,26 1.932,42 162.187,55 316.661,59

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

17.459,46 12.915,59

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: 0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: 0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: 0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro: 0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

0,00 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

0,00 0,00
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Eil. Materialiojo turto grup ės Paskutinė tikrosios
Nr. vertės nustatymo data Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7
1 Žemė X X X X
2 Kilnojamosios kultūros vertybės
3 Nekilnojamosios kultūros vertybės
4 Kitos kultūros vertybės
5 Iš viso X 0,00 0,00 0,00

Vertybių, kurių tikroji vert ė buvo
 nustatyta remiantis draudžiamąja  

verte, balansinė vertė

Vertybių, apskaitoje užregistruotų 
simboline vieno euro verte,

 balansinė vertė

  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERT Ė PAGAL GRUPES
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys

1 2 3 4 5 6
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 300,64

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 102.148,36

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 99.891,67

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 2.256,69

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

-101.365,20

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -101.365,20

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

1.083,80

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

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

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

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

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

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

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

1.083,80

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

300,64

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos 

parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 199,65 500,29

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 102.148,36

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 99.891,67

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 2.256,69

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

-101.365,20

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -101.365,20

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

199,65 1.283,45

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

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

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

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

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

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

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

199,65 1.283,45

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

199,65 500,29

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

43.820,69 35.729,36 0,00 50.577,78 44.333,10

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 8.091,33 5.740,91
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 8.091,33 5.740,91
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 35.725,92 35.725,92 44.836,87 44.333,10
1.5.1       Iš biudžeto 35.675,10 35.675,10 44.333,10 44.333,10
1.5.2       Kitos 50,82 50,82 503,77
1.6    Kitos gautinos sumos 3,44 3,44

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 43.820,69 35.729,36 0,00 50.577,78 44.333,10

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

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

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

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose

1.2    Pinigai kasoje 

1.3    Pinigai kelyje 

1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6    Pinigų ekvivalentai

2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

2.1    Pinigai bankų sąskaitose 

2.2    Pinigai kasoje 

2.3    Pinigai kelyje 

2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

7.994,25 8.933,44

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 7.994,25 8.933,44

3.2    Pinigai kasoje 

3.3    Pinigai kelyje 

3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 

4 Iš viso pinigų ir pinig ų ekvivalentų (1+2+3) 7.994,25 8.933,44

5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

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

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

28.690,80 210.782,06 0,00 8,88 -213.009,80 26.471,94

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 28.405,52 3.840,00 1.476,46 8,88 -7.273,92 26.456,94
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 285,28 206.942,06 -1.476,46 -205.735,88 15,00

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

144.262,95 357.278,36 0,00 -359.583,52 141.957,79

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 144.262,95 13.082,48 1.000,00 -16.391,08 141.954,35
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 344.195,88 -1.000,00 -343.192,44 3,44

3

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

137.859,42 862,49 0,00 -862,49 137.859,42

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 137.859,42 862,49 -862,49 137.859,42
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 862,49 -862,49 0,00
4 Iš kitų šaltinių 12.059,25 1.867,15 0,00 2.247,81 -6.438,31 9.735,90
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.846,96 856,48 2.247,81 -4.757,60 2.193,65
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 8.212,29 1.867,15 -856,48 -1.680,71 7.542,25
5 Iš viso finansavimo sumų 322.872,42 570.790,06 0,00 2.256,69 -579.894,12 316.025,05

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

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

Per ataskaitinį laikotarp į

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

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

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

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

28.690,80 28.690,80 26.471,94 26.471,94

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

144.262,95 144.262,95 141.957,79 141.957,79

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)

137.859,42 137.859,42 137.859,42 137.859,42

4 Iš kitų šaltinių 12.059,25 12.059,25 9.735,90 9.735,90

5 Iš viso 322.872,42 322.872,42 316.025,05 316.025,05

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12,95 12,95

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 7.241,35 1.418,68

4 Sukauptos mokėtinos sumos 32.694,36 7.644,35 29.562,09 6.907,97

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 32.694,36 7.644,35 29.562,09 6.907,97

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 50,82 14.116,66

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3    Kitos mokėtinos sumos 50,82 14.116,66

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 39.999,48 7.657,30 0,00 45.097,43 6.907,97

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 92.733,92 64.454,83
1.1    Pajamos iš rinkliavų

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

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 92.733,92 64.454,83
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 92.733,92 64.454,83

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -385.625,19 -368.444,62 -122.032,16 -112.810,93 58 57

2

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

3 Iš viso -385.625,19 -368.444,62 -122.032,16 -112.810,93 58 57

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baudų ir delspinigių pajamos
1.3    Palūkanų pajamos
1.4    Dividendai
1.5    Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6    Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -0,27
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -0,27
2.3    Palūkanų sąnaudos
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -0,27

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 45.097,43 39.999,48
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 45.097,43 39.999,48

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