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I. BENDROJI DALIS 

   

 1. Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras (kodas 304220580) yra 

viešasis, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke ir 

antspaudą. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro adresas: Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų 

rajono savivaldybė. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro steigėjas – Biržų rajono 

savivaldybės taryba. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir 

teikia finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.  

2. Kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų Kirdonių universalus daugiafunkcis 

centras neturi. Filialų bei kitų struktūrinių padalinių taip pat neturi. 

 3. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Pagrindinės veiklos sritys – švietimo, sportinė, kultūrinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, 

socialinės paslaugos ir nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla. Centro veiklos rūšys – 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.10), priešmokyklinis ugdymas (kodas 

85.10.20), sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51), kultūrinis švietimas (kodas 85.52), kitas, 

niekur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59), bibliotekų ir archyvų veikla (kodas 91.01), sporto 

įrenginių eksploatavimas (kodas 93.11), kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (kodas 

90), bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas (kodas 84.2). 

4. Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius 12, paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną darbuotojų skaičius 12. 

5. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo  paslaugas. 

6. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro finansinės ataskaitos teikiamos už 

pilnus 2020 biudžetinius metus. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro veikla pradėta nuo 

2016 metų balandžio 1 dienos. 

7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos piniginiais 

vienetais–eurais. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 

  

8. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka 

VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.  

 9. Apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos politika, patvirtinta Kirdonių 

universalaus daugiafunkcio centro direktorės įsakymu. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.  

10. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

11. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinius įrašu 

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

piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo,  turinio viršenybės prieš formą principai.  

 

 

 

 

 



Apskaitos politikos nuostatos 

 

Nematerialusis turtas 

 

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

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

 13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. 

 14. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami  

nematerialiojo turto sąskaitose. 

 15. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. 

Finansinėse ataskaitose yra rodomas  įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

 16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.  

 17. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas  ir amortizacijos normatyvai 

nustatyti remiantis VSAFAS.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 18. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

19. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, 

nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialus turtas skirstomas pagal įstaigos 

poreikį. 

 20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. 

21. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami 

tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

 22. Po pirminio pripažinimo 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 (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo 

išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto 

vertę). 

 23. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

turto naudingo tarnavimo laiką. 

 24. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.  

 25. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas 

nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi.  

 26. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami 

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo 

laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. 

Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto 

funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu 

pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

 



Atsargos 

 

 27. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo 

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

 28. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, Kirdonių universalus 

daugiafunkcis centras taiko FIFO arba konkrečių kainų metodą. 

 29. 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. 

Gautinos sumos 

 

 30. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

 

Finansavimo sumos 

 

 31. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus 

kriterijus. 

 32. Finansavimo sumos – tai iš savivaldybės biudžeto,  kitų išteklių fondų, Europos 

Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas 

įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus 

arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir paramos 

būdu gautą turtą. 

33. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

a) finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

b) finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas 

 ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba 

trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. 

35. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio  

išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms 

išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui įsigyti.  

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

 finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

37. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:  

37.1. ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl iškeltų teisminių ieškinių, kai 

tikėtina, kad dėl jų baigties Kirdonių universalus daugiafunkcis centras turės 

sumokėti priteistas sumas); 

37.2. ilgalaikės finansinės skolos;  

37.3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

38. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:  

38.1.ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;  

38.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

38.3. trumpalaikės finansinės skolos;  

38.4. pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos;  

38.5. mokėtinos socialinės išmokos;  

38.6.pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;  



38.7. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;  

38.8. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

39. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo 

savikaina.  

 

Pajamos 

 

40. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 

pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, 

kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos.  

41. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad 

Kirdonių universalus daugiafunkcis centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai 

galima patikimai įvertinti pajamų sumą.  

42. Pajamomis laikoma tik gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra gaunama ekonominė 

nauda.  

43. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą 

ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami 

darbai, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

 

Sąnaudos 

 

44. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo  

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

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

tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

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

patirtos. 

45. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų 

suma.  

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

46. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie mokyklos 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. 

 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

47. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras pasirinktą apskaitos politiką taiko 

nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines 

ataskaitas.  

48. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras pasirenka ir taiko apskaitos politiką 

remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio 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. 



49. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai 

to reikalauja. 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 veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei 

esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio 

dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio 

laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

50. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, 

kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

51. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos 

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

vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis 

yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės  arba 0,25 

procento turto vertės. 

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

laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose 

parodoma taip: 

1.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje 

sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos 

rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

1.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje 

ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių 

apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė 

informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi 

informacija pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 

 

53. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras rengia žemesniojo lygio finansinių 

ataskaitų rinkinį. 

 54.Finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais eurais.  

 55. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras teikia metinių ir tarpinių finansinių 

ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 56. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras metinių finansinių ataskaitų rinkinį 

sudaro šios ataskaitos: 

56.1. finansinės būklės ataskaita; 

56.2. veiklos rezultatų ataskaita; 

56.3. pinigų srautų ataskaita; 

56.4. grynojo turto pokyčių ataskaita; 



56.5. aiškinamasis raštas. 

               57.Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip nurodyta Biržų 

rajono savivaldybės administracijos biudžeto skyriaus. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 

teikiamas Biržų rajono savivaldybės administracijos biudžeto skyriui. 

58. Metinių finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, 

formos gali būti pakeistos tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitų formas ir reikalavimus. 

59. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, 

parengtas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu ataskaitinis laikotarpis (kalendoriniai metai), 

duomenis. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas kas ketvirtį. 

60. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

        60.1.finansinės būklės ataskaita; 

        60.2. veiklos rezultatų ataskaitos; 

        60.3. sutrumpintas aiškinamasis raštas. 

61. Tarpinių finansinių ataskaitų, išskyrus aiškinamąjį raštą, rengimui taikomi tie 

patys principai, reikalavimai ir formos kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui.  

62. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras tarpinių finansinių ataskaitų 

rinkinys sudaromas iki Biržų rajono savivaldybės administracijos biudžeto skyriaus nurodytos 

datos ir pateikiamas Biržų rajono savivaldybės administracijos biudžeto skyriui. 

63. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro ūkinės operacijos ir ūkiniai 

įvykiai pagal ekonominius kriterijus finansinėse ataskaitose grupuojami į grupes, kurios vadinamos 

finansinių ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai, naudojami finansinei būklei ir 

veiklos rezultatams įvertinti, yra tokie: 

a. finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo 

sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas – apibūdina finansinę būklę; 

b. veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos–  

reikalingi veiklos rezultatams įvertinti. 

64. Finansinių ataskaitų elementai įvertinami įvairiais metodais ir jų deriniais 

(pavyzdžiui, įsigijimo savikaina, tikrąja verte, realizavimo verte, grynąja galimo realizavimo verte, 

einamųjų išlaidų verte ir dabartine verte).  

65. Nukrypimai nuo standartų neleidžiami. 

 

 

Apskaitos organizavimas 

 

66. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 

įsakymą „Dėl Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos 

organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku 

atsakinga Kirdonių universalus daugiafunkcio centro direktorė. 

67. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Kirdonių 

universalaus daugiafunkcio centro vyriausiasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. 

68. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro direktorė pasirašo finansines 

ataskaitas. 

69. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras buhalterinę apskaitą organizuoja 

pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytas buhalterinės apskaitos organizavimo 

taisykles. 

70. Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro apskaitą tvarko vyr. buhalteris. 

71.  Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami apskaitos registruose pagal 

apskaitos dokumentus chronologine, chronologine-sistemine arba sistemine tvarka. Kiekvienas iš 

registrų sistemina pasikartojančias vienarūšes ūkines operacijas. Operacijos registrų viduje 

pateikiamos chronologine tvarka. 

Kirdonių universalus daugiafunkcis centras pasirenka registrų formą, turinį ir skaičių.  



 

 

III. PASTABOS 

 

Nematerialusis turtas 

 

 72. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras neturi nematerialiojo turto.  

 73. Turto, kuris visiškai nebenaudojamas Kirdonių universalus daugiafunkcis centras 

veikloje, nėra. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 74. Kirdonių universaliame daugiafunkciame centre yra šios ilgalaikio materialiojo 

turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

Eil. Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas 

metais 

1. Pastatai  

1.1 Pastatai ir kiti inžineriniai statiniai 100 

2. Baldai ir biuro įranga  

2.1 Baldai (suoliukai) 8 

2.2 Kompiuteriai ir jų įranga (nešiojami ir stacionarūs 

kompiuteriai) 

4 

2.3 Kita biuro įranga (projektorius) 8 

3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

3.1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas (interaktyvus 

stalas, apšvietimo įranga, įgarsinimo įranga, sporto 

treniruokliai, biliardo stalas, virtuvės įranga, 

krepšinio stovai) 

5 

 75. Informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiame pagal 12-to standarto 1 priedą. 

 76. Kirdonių universaliame daugiafunkciame centre yra turto, kuris visiškai 

nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.  

Lentelėje pateikiamas ilgalaikis materialusis turtas ir jo savikaina. 

Eil. Nr. Pavadinimas Inventoriaus 

Nr. 

Įsigijimo savikaina 

1. Dalis kitų inžinerinių statinių – kiemo 

statinių 

1401210012 709,57 

2. Vežimėlis-keltuvas 01600453 761,09 

3. Kompiuteris MAGNUM m350/2000 su 

priedais 

01600420 845,38 

4. Kompiuteris MAGNUM m350/2000 su 

priedais 

01600425 845,39 

5. Kompiuteris MAGNUM m350/2000 su 

priedais 

01600421 845,38 

6. Kompiuteris MAGNUM m350/2000 su 

priedais 

01600422 845,38 

7. Kompiuteris MAGNUM m350/2000 su 

priedais 

01600423 845,38 

8. Kompiuteris MAGNUM m350/2000 su 

priedais 

01600424 845,39 



9. Nešiojamas kompiuteris Dell inspirion su 

priedais 

01600426 612,57 

10. Šaldytuvas 01600389 559,40 

 Iš viso:  7714,93 

 77. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.     

 78. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

 79. Ilgalaikio finansinio turto Kirdonių universalus daugiafunkcis centras neturi. 

 

 

Biologinis turtas 

 

 80. Biologinio turto Kirdonių universalus daugiafunkcis centras neturi. 

 

Atsargos 

 

 81. Įsigyta atsargų už 4923,01 Eur (iš jų už 144,90 Eur gauta nemokamai), panaudota 

veikloje už 5553,14 Eur, ūkinis inventorius naudojamas veikloje (apskaitomas nebalansinėje 

sąskaitoje). Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 2186,92 Eur. Atsargų vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 8-ojo standarto 1 priedą.  

 

Per vienus metus gautinos sumos 

 

82. Pateikiame formą apie per vienus metus gautinas sumas pagal 17-to standarto 7 

priedą. 

 83. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 4446,40 Eur. Gautinos sumos už suteiktas 

paslaugas 193,60 Eur yra už vaikų išlaikymą ir maitinimą ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje 

grupėje, už kitas atsitiktines paslaugas. Sukauptos gautinos sumos 4252,80 Eur, iš jų 53,72 Eur 

nesumokėta tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes, 4199,08 Eur yra sukaupti atostoginiai.  

  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

84. Pateikiame formą apie pinigus ir pinigų  ekvivalentus pagal 17-to standarto 8 

priedą. 

85. Pinigų likutis banko sąskaitose laikotarpio pabaigoje -  100,69 Eur. Pinigų likutį 

sudaro 1,2  proc. paramos. 

86. Pinigai iš kitų šaltinių -  100,69 Eur. 

 

Finansavimo sumos 

 

87. Pateikiame formą apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-to standarto 4 priedą. 

88. Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turtą iš viso gauta už 98269,26 

Eur. Iš valstybės biudžeto gauta 21744,40 Eur, iš jų mokymo lėšų kitoms išlaidoms 21015,00 Eur ir 

nepiniginiam turtui 335,00 Eur, nemokamam maitinimui 394,40 Eur. Iš savivaldybės biudžeto gauta 

76478,93 Eur, iš jų kitoms išlaidoms 73442,59 Eur ir nepiniginiam turtui 3036,34 Eur. Iš kitų 

šaltinių gauta 45,93 Eur kitoms išlaidoms (iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pervesta 1,2 proc. 

parama). 

Neatlygintinai gauta turto už  144,90 Eur, iš jų 32,16 Eur iš valstybės biudžeto, 112,74 

iš savivaldybės biudžeto.  

 

 



Įsipareigojimai 

 

 89. Ilgalaikių įsipareigojimų nėra. 

 90. Pateikiame formą apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 17-to 

standarto 12 priedą . 

                     91. Trumpalaikių mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje 4252,80 Eur, iš jų 

sukauptos atostoginių sąnaudos 4199,08 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 53,72 Eur. 

 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

 

92. Pateikiame formą apie kitas pajamas pagal 10-to standarto 2 priedą. 

 93. Pajamos gautos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėje, 

atsitiktines paslaugas. Apskaičiuota pagrindinės veiklos kitų pajamų už 5104,21 Eur. 

 

 

 

 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

 

 93. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

 
Darbo 

santykių 

rūšis 

Darbo 

užmokesčio 

sąnaudos 

(ataskaitinis 

laikotarpis) 

Darbo 

užmokesčio 

sąnaudos 

(praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis) 

Socialinio 

draudimo 

sąnaudos 

(ataskaitinis 

laikotarpis) 

Socialinio 

draudimo 

sąnaudos 

(praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis) 

Darbuotojų 

skaičius 

(vnt) 

(ataskaitinis 

laikotarpis 

Darbuotojų 

skaičius 

(vnt) 

(praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Etatų 

sąraše 

nurodyti 

darbuotojai 

85439,59 78875,43 1971,00 1709,60 12 

 

12 

 

 

Informacija pagal veiklos segmentus 

 

94. Pateikiame ataskaitinio laikotarpio informaciją pagal veiklos segmentus pagal 25-

to standarto 1 priedą.  

  

 

 

Direktorė   __________                 Sandra Petrulionienė

   



Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras,  304220580, Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147401345
 D/L: 2021-03-12 09:34:48

 

eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 404.925,86 418.916,28
I Nematerialusis turtas
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  
I.3    Kitas nematerialusis turtas  
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 404.925,86 418.916,28
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  399.415,61 405.373,73
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  
II.6    Transporto priemonės  
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  1.013,17 2.680,87
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  4.497,08 10.861,68
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas  
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  6.850,73 8.340,28
I Atsargos P08 2.186,92 2.817,05
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  2.186,92 2.817,05
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai P09 116,72 116,68
III Per vienus metus gautinos sumos P10 4.446,40 5.351,79
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  
III.3    Gautinos finansavimo sumos  
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 193,60 402,10
III.5    Sukauptos gautinos sumos  4.252,80 4.908,01
III.6    Kitos gautinos sumos  41,68
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 100,69 54,76

IŠ VISO TURTO:  411.776,59 427.256,56
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras,  304220580, Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 406.384,53 420.959,11
I Iš valstybės biudžeto 0,00 0,00
II Iš savivaldybės biudžeto 107.256,17 109.727,13
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 299.027,67 311.177,22
IV Iš kitų šaltinių 100,69 54,76
E ĮSIPAREIGOJIMAI 4.252,80 4.949,69
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 4.252,80 4.949,69
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 41,68
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 53,72 58,03
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 4.199,08 4.849,98
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 1.139,26 1.347,76
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 1.139,26 1.347,76
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -208,50 268,61
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 1.347,76 1.079,15
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 411.776,59 427.256,56

Direktorė ____________ Sandra Petrulionienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  ____________  Vida Butkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras,  304220580, Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
ID: -2147401345

D/L: 2021-03-12 09:34:48

 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 117.021,63 113.086,83
I FINANSAVIMO PAJAMOS 112.333,53 107.982,62
I.1    Iš valstybės biudžeto 21.236,29 15.384,88
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 78.947,69 79.199,30
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 12.149,55 12.873,91
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 524,53
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 4.688,10 5.104,21
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 4.688,10 5.104,21
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -117.230,13 -112.817,21
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -87.410,59 -80.585,03
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -13.990,42 -14.757,49
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -4.175,66 -5.234,52
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -153,00 -154,10
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -141,89 -7,39
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -3.182,20 -4.287,93
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -8.176,37 -7.790,75
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -208,50 269,62
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -1,01

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ -208,50 268,61

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -208,50 268,61
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Sandra Petrulionienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė ____________ Vida Butkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras,  304220580, Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

         Patvirtinta
      ID: -2147401345
      D/L: 2021-03-12 09:34:48

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.079,15 1.079,15
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 268,61 268,61
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.347,76 1.347,76
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -208,50 -208,50
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 1.139,26 1.139,26

 

Direktorė Sandra Petrulionienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Vida Butkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras,  304220580, Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

      Patvirtinta
      ID: -2147401345
      D/L: 2021-03-12 09:34:48

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 45,93 0,00 45,93 6,63 0,00 6,63
I Įplaukos 108.062,46 0,00 108.062,46 102.580,04 0,00 102.580,04
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 98.269,26 0,00 98.269,26 91.945,15 0,00 91.945,15
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 21.744,40 0,00 21.744,40 14.900,00 0,00 14.900,00
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 76.478,93 0,00 76.478,93 76.990,39 0,00 76.990,39
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 45,93 0,00 45,93 54,76 0,00 54,76
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 4.896,60 0,00 4.896,60 5.295,50 0,00 5.295,50
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 4.896,60 0,00 4.896,60 5.339,39 0,00 5.339,39
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -4.896,60 0,00 -4.896,60 -5.340,40 0,00 -5.340,40
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -4.896,60 0,00 -4.896,60 -5.339,39 0,00 -5.339,39
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -1,01 0,00 -1,01
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -103.119,93 0,00 -103.119,93 -97.233,01 0,00 -97.233,01
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -88.061,49 0,00 -88.061,49 -80.207,17 0,00 -80.207,17
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -3.499,51 0,00 -3.499,51 -6.015,83 0,00 -6.015,83
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -153,00 0,00 -153,00 -154,10 0,00 -154,10
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -141,89 0,00 -141,89 -7,39 0,00 -7,39
III.7    Atsargų įsigijimo -3.022,30 0,00 -3.022,30 -3.281,15 0,00 -3.281,15
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -8.241,74 0,00 -8.241,74 -7.567,37 0,00 -7.567,37
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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1

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių
V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 45,93 0,00 45,93 6,63 0,00 6,63
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 54,76 54,76 48,13 48,13
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 100,69 100,69 54,76 54,76

Direktorė Sandra Petrulionienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Vida Butkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
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

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 447.569,16 12.250,33 32.493,72 492.313,21

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
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+3.2+3.3)

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) 447.569,16 12.250,33 32.493,72 492.313,21

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -42.195,43 -9.569,46 X -21.632,04 X X -73.396,93

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

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X -5.958,12 -1.667,70 X -6.364,60 X X -13.990,42

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

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

13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) X -48.153,55 -11.237,16 X -27.996,64 X X -87.387,35

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma* X X

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

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

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

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

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

23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
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

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

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

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) 399.415,61 1.013,17 4.497,08 404.925,86

30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 405.373,73 2.680,87 10.861,68 418.916,28

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.817,05 2.817,05
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 4.923,01 4.923,01
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 4.778,11 4.778,11
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 144,90 144,90
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) -5.553,14 -5.553,14
3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -5.553,14 -5.553,14
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5) 2.186,92 2.186,92
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) 2.186,92 2.186,92

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 2.817,05 2.817,05

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 116,72 116,68
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 116,72 116,68
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 116,72 116,68

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

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

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) 4.446,40 4.252,80 5.351,79 4.949,69

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 193,60 402,10
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 193,60 402,10
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 4.252,80 4.252,80 4.908,01 4.908,01
1.5.1       Iš biudžeto 4.252,80 4.252,80 4.908,01 4.908,01
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 41,68 41,68

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 4.446,40 4.252,80 5.351,79 4.949,69

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) 100,69 54,76
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 100,69 54,76
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 pinigų ekvivalentų (1+2+3) 100,69 54,76
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ 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 
turtą

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

21.744,40 32,16 -21.776,56

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 335,00 32,16 -367,16
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 21.409,40 -21.409,40

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

109.727,13 76.478,93 112,74 -79.062,63

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 109.610,45 3.036,34 112,74 -5.620,08
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 116,68 73.442,59 -73.442,55

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)

311.177,22 -12.149,55

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 311.177,22 -12.149,55
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 54,76 45,93
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 54,76 45,93
5 Iš viso finansavimo sumų 420.959,11 98.269,26 144,90 -112.988,74

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

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

0,00

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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

107.256,17

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 107.139,45
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 116,72

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)

299.027,67

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 299.027,67
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 100,69
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 100,69
5 Iš viso finansavimo sumų 406.384,53

Per ataskaitinį laikotarpį
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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) 0,00 0,00

2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 109.727,13 109.727,13 107.256,17 107.256,17

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)

311.177,22 311.177,22 299.027,67 299.027,67

4 Iš kitų šaltinių 54,76 54,76 100,69 100,69
5 Iš viso 420.959,11 420.959,11 406.384,53 406.384,53

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 Iš viso

Tarp jų viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
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
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 53,72 58,03
4 Sukauptos mokėtinos sumos 4.199,08 4.849,98
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 4.199,08 4.849,98
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 4.252,80 4.908,01

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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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 -77.219,97 -38.115,76 -1.894,40 -117.230,13
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -54.633,43 -32.777,16 -87.410,59
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -13.990,42 -13.990,42
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -4.175,66 -4.175,66
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -143,00 -10,00 -153,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -141,89 -141,89
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -1.455,43 -1.726,77 -3.182,20
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -2.680,14 -3.601,83 -1.894,40 -8.176,37
1.14    Kitos

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -62.804,06 -38.421,47 -1.894,40 -103.119,93
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -54.881,62 -33.179,87 -88.061,49
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -3.499,51 -3.499,51
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -143,00 -10,00 -153,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -141,89 -141,89
3.1.7       Atsargų įsigijimo -1.295,53 -1.726,77 -3.022,30
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -2.842,51 -3.504,83 -1.894,40 -8.241,74
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSATASKAITINIO 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 -82.590,21 -28.757,00 -1.470,00 -112.817,21
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -52.339,03 -28.246,00 -80.585,03
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -14.757,49 -14.757,49
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -5.234,52 -5.234,52
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -106,20 -47,90 -154,10
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -7,39 -7,39
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -3.892,83 -395,10 -4.287,93
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -6.252,75 -68,00 -1.470,00 -7.790,75
1.14    Kitos

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -67.006,01 -28.757,00 -1.470,00 -97.233,01
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -51.961,17 -28.246,00 -80.207,17
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -6.015,83 -6.015,83
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -106,20 -47,90 -154,10
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -7,39 -7,39
3.1.7       Atsargų įsigijimo -2.886,05 -395,10 -3.281,15
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -6.029,37 -68,00 -1.470,00 -7.567,37
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSPRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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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 4.688,10 5.104,21
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** 4.688,10 5.104,21
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4.688,10 5.104,21

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita
Vidutinis 

darbuotojų 
skaičius Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1    einantys vadovaujamas pareigas
3.2    patarėjai
3.3    specialistai
4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 11 -77.195,34 -419,57 -4.672,89
5.1    einantys vadovaujamas pareigas 1,0 -16.516,62 -565,41
5.2    kiti darbuotojai 10,0 -60.678,72 -419,57 -4.107,48
6 Kiti 1,0 -4.223,16 -417,42 -482,21
7 Iš viso: 12 -81.418,50 -836,99 -5.155,10
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X 1.877,85 16,60 76,55 X

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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