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I. BENDROJI DALIS 

 
.Pakruojo rajono sporto centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Pakruojo  rajono 

savivaldybės biudžeto, ir kitų finansavimo šaltinių. Sporto centras yra paramos gavėjas, kodas 
190076290.  

Buveinė: Pramonės g. 2 B, LT -83163,  Pakruojis, Lietuvos Respublika. 
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Pakruojo rajono savivaldybė. 
Pagrindinė veikla neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų sportinis ugdymas. Centro tikslas- 

įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką Pakruojo rajone. Centro 
uždaviniai: plėtoti kūno kultūrą ir sportą, vykdydi sporto ugdymo procesą, skatinti vaikų ir jaunimo 
laisvalaikio organizavimą, organizuoti suaugusiųjų kūno kultūros ir sporto veiklą, įgyvendinti kūno 
kultūros ir sporto plėtojimo programas. Be pagrindinės veiklos įstaiga teikia atlygintinas mokamas 
paslaugas pagal steigėjo patvirtintus teikiamų mokamų paslaugų įkainius. 

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu bei kitais 
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Pakruojo rajono 
savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais,  kitais teisės aktais ir 
sporto centro nuostatais. 

Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 
centro pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas  Pakruojo Dnb NORD  banke. Sudaro ir teikia 
atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.  

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų ketvirtojo  ketvirčio paskutinės 
dienos duomenis.  

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Pakruojo 
rajono sporto centras neturi. 

Cento  ataskaitinio laikotarpio  darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 25, praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius buvo 30. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
patvirtinti 36  etatai. 

2020 metais iš Pakruojo rajono savivaldybės  negauta ir  nepanaudota 4309,04 Eur. biudžeto 
lėšų, t.sk.   nesurinkta 950,00  Eur.  spec.lėšų.      

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo pakeista. Svarbių įvykių ar aplinkybių, 
kurios galėtų paveikti įmonės veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Pakruojo rajono sporto centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines 
ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. 
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gruodžio 31d. įsakymu Nr. V-171-(1.2) „Dėl Pakruojo rajono sporto centro buhalterinės apskaitos 
politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo 
ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Apskaitai tvarkyti 2020 m. buvo naudojama  biudžeto buhalterinė apskaitos programa  
,,FINISA“ 
    Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 
2) programą; 
3) lėšų šaltinį; 
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų 
straipsnaims, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. 

 
Nematerialusis turtas 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
nuvertėjimą, jei jis yra.  

Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina 
nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad 
patobulintas nematerialus turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y., kad atliktas esminis 
nematerialiojo turto pagerinimas. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.  

Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas 
pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo 
nematerialiojo turto vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba 
kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės 
sumai, pirmos dienos. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios 
vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito 
verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 
įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 
vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Nustatytos ir patvirtintos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas 
Pakruojo rajono savivalsdybės tarybos 2009m. gruodžio 23 d.sprendimu T-383 „Dėl ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ 
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Eil. 
Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 
normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 1 
2. Kitas nematerialus turtas 2 

 
Ilgalaikis materialusis turtas 

 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. 

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo 
kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu 500 Eur. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 
kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto 
perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis 
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 
mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. 

Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo 
turto vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai 
apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, 
pirmos dienos. 
               Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Pakruojo 
rajono savivaldybės tarybos 2009m. gruodžio 23 dsprendimu Nr.T-383 „Dėl ilgalaikio  turto 
nusidėvėjimo ( amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo.“ 
 
Eil. 
Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 
normatyvas (metai) 

1 2 3 
1. Kapitaliniai mūriniai pastatai 115 
2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,...) 75 
3. Kiti statiniai 18 
4 Infrastruktūros ir kiti statiniai  
4.1 Metaliniai 33 
5 Gamybos mašinos ir įrenginiai 15 
6 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 
7 Autobusai 6 
8 Kitos transporto priemonės 9 
9 Baldai 8 
10 Kompiuteriai ir 

 jų įranga 
5 
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11 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 
12 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 
13 Kita biuro įranga 7 
14 Kitas ilgalaikis turtas 6 

 
                      Kai turtas parduodamas arba nurašomas jo įsigijimo savikaina, sukauptas 
nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi veiklos 
rezultatų ataskaitos kitos veiklos straipsnyje. 
                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, jei reikia, patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. 
                Jei atlikti remonto darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių,  
nepadidina turto funkcijų apimties ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė 
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 
                                                                 
                                                        Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 
 
                Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaita tvarkoma pagal 16-ajame VSAFAS 
„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus reikalavimus. 
                Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus. 
                Biologinio turto įstaiga neturi. 

 
Atsargos 

 
                Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus. 

 Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

 Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 
 Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 
 Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 

atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 
pardavimu susijusi operacija. 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

 
                                               Finansinis turtas 
 

                Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į 
asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 
nustatytą tvarką. 

 Finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. 
 Finansinio turto įstaiga neturi. 
 

Gautinos sumos 
 

 Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 
turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 
pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  
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 Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 
atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 
                                                       Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
 Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose 

             Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir 
lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o 
vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. 

 
Finansavimo sumos 

 
  Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 
  Finansavimo sumos –Pakruojo rajono sporto centro iš savivaldybės biudžeto. Taip pat 

finansavimo sumos apima ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto departameno gautus ir gautinus 
pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti iš kitų šaltinių. 

 Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į : finansavimo sumas 
nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gautą arba už 
simbolinį atlygį, įsigyta nepiniginį turtą. 

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra laikomos 
likusios sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos. 
 

Finansiniai įsipareigojimai 
 
 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  
a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

               b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 
 

Atidėjiniai 
 

                Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 
įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 
bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos 
šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. 

 
Finansinė nuoma(lizingas) ir veiklos nuoma 

 
 Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus 

laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir 
ekonominės  prasmės  

 Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, 
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 
nuomininkui. 
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                Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto 
vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus 
nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). 
                Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra 
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį 
apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos.  
                Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma 
per visą jo naudingo tarnavimo laiką. 

 
Pajamos 

 
                 Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti, 10-ajame VSAFAS „Kitos 
pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

  Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su 
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 
                 Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.    
                  Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar 
parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

 
Sąnaudos 

 
 Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai. 
 Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

 Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos 
kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 
               Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 
               Jei numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos 
sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą. 

 
Turto nuvertėjimas 

 
  Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių 
ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto 
balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.  

 
         Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 
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                Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame 
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui“. 
                Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas balanso sąskaitose neregistruojami, 
tačiau registruojami nebalansinėse sąskaitose.  
                Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos 
rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad turtą 
reikės panaudoti įsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte 
nebūtina.  
                 Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu 
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai 
parodyti aiškinamajame rašte 
 
                                             Informacija apie segmentus 
 
                 Informacija pagal segmentus finansinėse ataskaitose pateikiama pagal 25-ajame 
VSAFAS „Segmentai“ nustatytus reikalavimus. 
                Segmentai – biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės 
funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų 
klasifikaciją.  
                Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą tvarko pagal  
segmentus taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo pagrindinės 
veiklos sąnaudas ir pajamas tinkamai priskirti segmentams pagal valstybės funkcijas. 

 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 
                Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 
įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 
  Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos 
(pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 
Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 
ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 
 

Apskaitos politikos keitimas 
 
   Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos 
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 
Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 
įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 
parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų 
buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams 
įvykiams nuo jų atsiradimo 
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Apskaitinių įverčių keitimas 

 
               Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 
remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos 
apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 
buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės 
būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama 
aiškinamajame rašte. 
 

Apskaitos klaidų taisymas 
 

  Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 
didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 
III. PASTABOS 

 
 Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto 

nepirko ir nenurašė  (1 priedas).  
 2020 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1113,30 Eur  (programinė įranga). 
 Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.  Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio 

materialaus turto įsigijo už  7550,00 Eur  Turtas buvo įsigytas iš paramos lėšų už 650 Eur, iš valstybės 
(pagal projektą) 6900 Eur , iš Pakruojo rajono  savivaldybės nemokamai buvo gautas remonto ir 
statybos  pastato-sporto centro su administracinėmis patalpomis esminis pagerinimas už 21762,04 
Eur (finansavimo šaltiniai valstybės biudžeto lėšos -10000 Eur ,  savivaldybės biudžeto lėšos 
11762,04 Eur) 

Ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo ir dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo per ataskaitinį 
laikotarpį 2 priedas 

 2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo  savikaina sudaro 260560,09 Eur. iš jų: 

 
Eil. 
Nr. 

IMT  pavadinimas Inventoriaus  Nr. IMT įsigijimo 
savikaina 

1 stadionas 013-01 68123,47 
2 Dviračių takas 013-02 18662,53 
3 Sporto aikštė 013-03 22966,29 
 Stadiono tvora 013-04 8600,27 
4 Aikštelės apšvietimas 013-05 4344,30 

5 kompiuteris 
 

014-011 522,76 

6 Nešiojamas kompiuteris 014-015 758,52 
7 Kompiuteris AMDXX2 4200 014-016 472,08 
8 Procesorius AMD ATHLON 

 
014-017 485,98 

9 kompiuteris 014-018 830,34 
10 Kompiuteris sisteminis blokas 

+monitor. 
014-019 480,77 

11 telefaksas 014-009 434,43 
12. spausdintuvas 014-010 330,17 
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13 Daugiafunkcinis įrenginys „Samsung“ 12083-0221 308,86 
14 Automobilis WLT-46 015-05 34753,82 
15 Mikroautobusas ford transit 015-07 37621,64 
16 Mersedes benz.“Vito“ 015-08 13032,90 
17 šildytuvas 016-005 1606,23 
18 kaitinimo katilas 016-006 1676,61 
19 krosnelė saunai 016-008 1311,40 
20 karoliferis 016-010 1065,22 
21 katilas EPCO-24 016-013 774,44 
22 centrinio šildymo katilas 016-031 774,44 
23 vandens šildytuvas 016-037 293,96 
24 vandens šildytuvas 016-042 309,89 
25 Žolės surinktuvas 016-059 405,47 
26 traktorius Husvarna 016-114 3301,67 
27 krūmiapjovė 016-115 637,16 
28 Baldų komplektas 3 d. 016--073 637,16 
29 Sekcija Nėris  016-099 388,38 
30 Baldų komplektas 016-141 868,86 
31 Minkštų baldų komplektas „Karolis“ 016-043 419,95 
32 biliardo stalas 016-014 751,85 
33 biliardo stalas 016-015 751,85 
34 teniso stalas 016--016 346,39 
35 Teniso stalas 016-017 346,38 
36 Teniso stalas 016-018 346,39 
37 televizorius 016-023 389,54 
38 televizorius 016-024 389,54 
39 laminav.įrenginys 016-036 491,20 
40 krepšinio lenta 016-045 1694,28 
41 krepšinio lenta 016-046 1694,28 
42 stiprintuvas 016-066 549,99 
43 Pagrindinė ir atraminė krepšinio lentų tvirtinimo 

konstrukcija 
016-070 1245,37 

44 Pagrindinė ir atraminė krepšinio lentų tvirtinimo 
konstrukcija 

016-071 1245,37 

45 Starto paleidimo mechanizmas 016-074 2038,06 
46 Futbolo vartai 016-096 821,36 
47 Futbolo vartai 016-096 821,36 
48 Tablo švieslentė 016-098 3759,27 
49 Tinklinio komplektas 016-101 781,97 
50 Apsauginis salės tinklas 016-104 521,32 
51 Kasos aparatas 016-111 291,65 
52 Ekstr.sporto rampa (4 dalių) 016-121 2426,73 
53 Ekstr.sporto rampa (3 dalių) 016-122 1707,02 
54 Reklaminis informacinis skydas 016-127 335,09 
55 Reklaminis informacinis skydas 016-128 334,80 
56 Reklaminis informacinis skydas 016-129 334,80 
57 Reklaminis informacinis skydas 016-130 334,80 
58 Reklaminis informacinis skydas 016-131 335,09 
59 Gatvės krepšinio konstr. 016-132 598,07 
60 Gatvės krepšinio konstr. 016-133 598,07 
61 Gatvės krepšinio konstr. 016-134 598,07 
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62 Gatvės krepšinio konstr. 016-135 598,07 
63 Dviratis BMX 016-136 623,55 
64 Dviratis BMX 016-137 809,78 
65 5 porų Hantelių komplektas 016-140 462,81 
66 Dviratis BMX 016-142 1669 
67 Suolas kampu t-6 016 -138 491,77 
68 Hantelių komplektas 016-139 767,49 
69 Hantelių komplektas  016-143 1057,69 
 Iš viso  260560,09 

 
 Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje 

nėra. 
                Įstaiga  turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis neturi. 

 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną neturime. 

 Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 
 Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra. 
 Pastaba Nr.3. Atsargos – 2225,64 Eur  Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 

23468,95  Eur Atsargos buvo įsigytos iš biudžeto lėšų 17613,97 Eur , spec.lėšų 449,98 Eur,  iš kitų 
šaltinių (parama) 780,00 Eur ,  iš valstybės biudžeto 4625,00 Eur Iš jų gauta nemokamai dėl Covid-
19 iš Pakruojo raj.savivaldybės už 270,82 Eur Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veikloje atsargų  
sunaudota už 22883,94 Eur Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai  683,27 
Eur ,  medžiagos 1542,37 Eur Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 
pagal atsargų grupes pateikta 3 priede. 

 Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai 371,67 Eur Išankstinius apmokėjimus sudaro 
ateinančių laikotarpių sąnaudos  sumokėtos  ir užregistruotos apskaitoje 2020 m. kurios 2021 m.  bus 
pripažintos sąnaudomis 314,41 Eur , išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už suteiktas paslaugas 57,26 
Eur Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 priede. Išankstinius apmokėjimus,  kitas 
ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 

 
Eil. 
Nr. 

Išankstiniai apmokėjimai,kitos ateinančių laikotarpių 
sąnaudos  

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena (Eur.) 

1. Apmokėjimai tiekėjams 57,26 
2. Automobilių draudimas (kitos ateinančių laokotarpių sąn) 238,90 
3. Leidinio „ teisės aktų gidas“ prenumerata 18,15 
4 Leidinio „ Apskaitos,audito ir mokesčių aktualijų“ 

prenumerata 
57,36 

 IŠ VISO: 371,67 
 

 Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos  iš biudžeto – 28560,92  Eur. Informacija apie 
per vienerius metus gautinas sumas pateikta 5 priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: 

 
Eil. 
Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena (Eur.) 

1. Atostogų rezervas 28801,97 
1.2 Iš jų  socialinio draudimo įmokos 411,68 
2. Nurašytos bet neapmokėtos med. 0,00 
3. Kitos išlaidos -241,05 
 IŠ VISO: 28560,92 
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 Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8767,64 Eur Sporto centras ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje biudžeto asignavimų likučių neturi.  2020 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko   
sąskaitoje (paramos LT704010045600097309) liko nepanaudoti 8767,64 Eur Informacija apie 
pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 6 priede.  

 Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos (gautos)  413959,42 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 
įstaiga gavo iš savivaldybės biudžeto  392040,96 Eur , iš valstybės biudžeto 10508,31 Eur ,  iš kitų 
šaltinių 11410,15 Eur. Tai  gauta parama iš Lygumų žūb.- 10000 Eur., UAB „Splius“ – 1200 Eur., 
ūkininko Kubilicko – 210,15 Eur  Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje  
418548,42 Eur , iš jų  savivaldybės biudžeto 399999,77 Eur, iš valstybės biudžeto 13418,61 Eur,  iš 
kitų šaltinių (parama) 5130,04 Eur  Informacija apie finansavimo sumas  pateikta 7 priede.  

 Pastaba Nr. 8.  Finansavimo sumų likučiai pateikti 8 priede.  
               Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 241,05 Eur  Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu sumažėjo 2071,59 Eur Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro : „UAB“Ignitis“ už elektros 
energiją 22,05 Eur ,  UAB“Šiluma“ už dujų koncentracijos jutiklio remontą.  

 Sukaupta atostoginių sąnaudų 28801,97 Eur ,tame skaičiuje 411,68 Eur socialinio draudimo 
sąnaudos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta  9 priede.  

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos kitas pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  
sudaro 5850,00 Eur Tai pagrindinės veiklos kitos pajamos   už atsitiktines suteiktas paslaugas 
(pirties paslaugos fiziniams asmenims,autobusų nuoma, dalyvio mokestis, techninės pražangos ir 
kita) per ataskaitinį laikotarpį . Informacija pateikta 10 priede  

Pastaba Nr.11. Kitų  veiklos pajamų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjome.   
Informacija pateikta priede Nr.11 
             Pastaba Nr.12.Finansinės ir investicinės veiklos pajamas  ir sąnaudas ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje  sudaro 3,05 Eur delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas . Informacija 
apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas  pateikta 12 priede. 

Pastaba Nr.13.Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis 
pateikkta priede Nr.13 
              Pastaba Nr.14. Sporto centras biudžetinė įstaiga kuri vykdo poilsio,kultūrai  ir religijai 
priskiriamas veiklos funkcijas. Informacija pagal veiklos segmentus pateikta priede Nr.14 
             Pastaba Nr.15.Informacija apie pinigų srautus pateikta pinigų srautų ataskaitoje „Pinigų 
srautų ataskaia“ 5-ojo standarto  2 priedas                                                                                                                             
            Pastaba Nr.16. Pagrindinės veiklos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą 
ataskaitinį laikotarpį, kurį jos padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos 
rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų apskaitos rezultatai pateikti veiklos rezultatų ataskaitoje „ Veiklos 
rezultatų ataskaita „3-ojo standarto 2 priedas.  Darbo užmokesčio sąnaudas sudaro pagal darbo 
sutartis mokamas darbuotojams atlyginimas, atostoginiai, darbdavio socialinės išmokos (už 2 pirmas 
nedarbingumo dienas mokamas iš darbdavio lėšų, išeitinės išmokos)  Įstaigos etatų sąraše 
nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 304110,69 Eur darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo.  Pagal kitas nei darbo sutartis (autorines ir panašias darbo sutartis) atlyginimas 
per ataskaitinį laikotarpį mokamas nebuvo. Socialinio draudimo sąnaudas sudaro darbdavio mokamas 
socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio pagal patvirtintus koeficientus ataskaitiniais 
metais.  Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sąnaudos sumažėjo 50495,07 Eur dėl atleistų darbuotojų . Informacija pateikta 15 priede.  
Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Darbo užmokesčio 299499,07 
1.1. iš jų išeitinių išmokų 8854,24 
1.2. Iš jų sukauptų atostoginių sąnaudos -19732,34 
2 Ligos pašalpų 274,88 
3 Socialinio draudimo sąnaudos  4336,74 
3.1 Iš jų sukauptų socialinio draudimo sąnaudos -286,09 
 IŠ VISO: 304110,69 
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 Pastaba Nr.17.  Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.Per ataskaitinį laikotarpį 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pripažinta  20728,91 Eur „ Veiklos rezultatų ataskaita „ 3-
ojio standarto 2 priedas  

 Pastaba Nr. 18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio 
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro  12211,06 Eur „ Veiklos rezultatų ataskaita „ 3-ojio 
standarto 2 priedas .Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu  komunalinių paslaugų ir ryšių 
sąnaudos  sumažėjo  7426,57 Eur  

 
Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

1. Šildymo 5433,65 
2. Elektros energijos 3131,12 
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 1534,98 
4. Ryšių paslaugų 1961,75 
5. Kitų komunalinių 149,56 
 IŠ VISO: 12211,06 

                 Pastaba Nr. 19. Komandiruočių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 713,10  
Eur.  komandiruočių sąnaudų. „ Veiklos rezultatų ataskaita „  3-ojio standarto 2 priedas Lyginant su 
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu  komandiruočių sąnaudos  padidėjo 106,76 Eur  

 Pastaba Nr. 20. Transporto sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudas sudaro 
10773,47 Eur „ Veiklos rezultatų ataskaita „ 3-ojio standarto 2 priedas. Lyginant su praėjusiu 
ataskaitiniu laikotarpiu  transporto sąnaudos  sumažėjo  8372,49 Eur dėl ekstremalios Covid-19 
situacijos. 

  Pastaba Nr.21. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 650,00 
Eur „ Veiklos rezultatų ataskaita „ 3-ojio standarto 2 priedas. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu 
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 50,00 Eur Daugiau  buvo vykta į viešojo sektoriaus ir 
finansinės atskaitomybės standartų mokymus.,trenerių kvalifikacijos kėlimo kursus.  

Pastaba Nr. 22. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį 
pripažinta nebuvo.  „ Veiklos rezultatų ataskaita „ 3-ojio standarto 2 priedas 

Pastaba Nr.23. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį pripažinta  
nebuvo „ Veiklos rezultatų ataskaita „ 3-ojio standarto 2 priedas 

 Pastaba Nr.24. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Ataskaitinio laikotarpio 
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro  17633,56 Eur Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu  sunaudotų  ir parduotų atsargų sąnaudos padidėjo 4225,07 Eur Patirta daugiau sąnaudų 
aprangos įsigijimui gavus lėšų pagal projektą iš valstybės biudžeto, kitų šaltinių. „ Veiklos rezultatų 
ataskaita „ 3-ojio standarto 2 priedas  

 Pastaba Nr. 25. Nuomos sąnaudų  per  ataskaitinį laikotarpį pripažinta nebuvo . „ Veiklos 
rezultatų ataskaita „ 3-ojio standarto 2 priedas  
               Pastaba Nr. 26. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas 
sudaro 34330,94 Eur „ Veiklos rezultatų ataskaita „  3-ojio standarto 2 priedas Lyginant su praėjusiu 
ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos  padidėjo 41615,31 Eur 

 
Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Nežinybinė apsauga 399,30 
3. Dalyvio mokestis , žaidėjo kortelė, licencijos 520,00 
4 Medicininės paslaugos 21,25 
5 Kasos aparato patikra 96,80 
6 Šildymo katilo patikra,dialektrinių priem..gęsintuvu 

patikra  ir kt. 
69,48 

7 Biotualetų išvalymas stadione 180,00 
8 Kenkėjų kontrolės paslauga 69,48 
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9 Banko mokesčiai 120,00 
10 Išlaidos programų vygdymui 37681,27 
11 Kitos išlaidos 4826,64 
   
 IŠ VISO: 34330,94 

             Pataba Nr. 27. Nebalansinė sąskaita 1375386,79 Eur Nebalansinę sąskaitą per ataskaitinį 
laikotarpį  sudaro: ūkinis inventorius  47477,97 Eur Per ataskaitinį laikotarpį ūkinio inventoriaus 
įsigyta už 12595,95 Eur ,nurtašyta 3007,82 Eur Turtas gautas pagal asociacijos sutartį 1327908,82 
Eur  Iš jų sudaro ūkinis inventorius 17558.29 Eur , ilgalaikis turtas  1310350.53 Eur  
Informacija apie panaudą pateikta 6 VSAFAS 7 ir  8 prieduose. 
 
               PRIDEDAMA: 

1. Priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį“ 2 lapai. 

2. Priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 
laikotarpį“ 2 lapai 

3. Priedas  „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 1 lapas. 
4. Priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ 1 lapas. 

      5.   Priedas „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“, 1 lapas. 
      6.   Priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ 1 lapas 

7.  Priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį“ 2 lapai. 

8.   Priedas „Finansavimo sumų likučiai“ 1 lapas. 
9. Priedas „Informacija apie kai kurias  trumpalaikes mokėtinas sumas“ 1 lapas. 
10. Piedas „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo 

lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte  1 lapas. 
11.Priedas „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų“ pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo 

lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte  1 lapas. 
12.Priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ 1 lapas 
13. “ Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)  

įsipareigojimus ) eurais ir užsienio valiutomis. 1 lapas. 
14.Priedas„Ataskaitinio  ir praėjusio laikotarpio informacija pagal segmentus“ 2 lapai 
15.Priedas „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ 1 lapas 

 
 

Direktorė                                                                    Aušra Dvelienė 
 
 
Buhalterė                                                                      Loreta Gasparavičienė    
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eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 
diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 480.645,96 472.062,83
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00 0,00
I.3    Kitas nematerialusis turtas  
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 480.645,96 472.062,83
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  70.326,43 72.085,51
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  184.679,46 195.222,17
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  225,33 259,65
II.6    Transporto priemonės  6.644,40 9.136,08
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  639,17 0,00
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  22.881,95 21.872,24
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  195.249,22 173.487,18
III Ilgalaikis finansinis turtas  
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  39.925,87 54.300,25
I Atsargos P08 2.225,64 1.640,63
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  2.225,64 1.640,63
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 371,67 518,34
III Per vienus metus gautinos sumos P10 28.560,92 51.994,50
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  
III.5    Sukauptos gautinos sumos  28.560,92 51.994,50
III.6    Kitos gautinos sumos  
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 8.767,64 146,78

IŠ VISO TURTO:  520.571,83 526.363,08
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 490.740,44 473.296,58
I Iš valstybės biudžeto 177.057,65 169.959,95
II Iš savivaldybės biudžeto 283.900,63 279.834,58
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00
IV Iš kitų šaltinių 29.782,16 23.502,05
E ĮSIPAREIGOJIMAI 29.043,02 52.088,19
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 29.043,02 52.088,19
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 210,15
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos 210,15
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 241,05 2.312,64
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 745,00
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 28.801,97 48.820,40
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 788,37 978,31
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 788,37 978,31
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -189,94 -96,53
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 978,31 1.074,84
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 520.571,83 526.363,08

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

Buhalterė  ____________  Loreta Gasparavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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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 1.074,84 1.074,84
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 -96,53 -96,53
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 978,31 978,31
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 -189,94 -189,94
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 788,37 788,37

 

Direktorė Aušra Dvelienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė Loreta Gasparavičienė
(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.
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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 8.620,86 0,00 8.620,86 -2.231,48 0,00 -2.231,48
I Įplaukos 424.290,67 0,00 424.290,67 480.061,90 0,00 480.061,90
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 412.590,67 0,00 412.590,67 457.374,44 0,00 457.374,44
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 10.508,31 0,00 10.508,31 533,41 0,00 533,41
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 392.040,96 0,00 392.040,96 442.619,65 0,00 442.619,65
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6.045,27 0,00 6.045,27
I.1.4       Iš kitų šaltinių 10.041,40 0,00 10.041,40 8.176,11 0,00 8.176,11
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 5.850,00 0,00 5.850,00 11.343,73 0,00 11.343,73
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 5.850,00 0,00 5.850,00 11.343,73 0,00 11.343,73
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -6.060,15 0,00 -6.060,15 -11.594,51 0,00 -11.594,51
II.1    Į valstybės biudžetą -17,04 0,00 -17,04
II.2    Į savivaldybių biudžetus -5.850,00 0,00 -5.850,00 -11.594,51 0,00 -11.594,51
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms -193,11 0,00 -193,11
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -409.609,66 0,00 -409.609,66 -470.698,87 0,00 -470.698,87
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -324.129,12 0,00 -324.129,12 -340.695,15 0,00 -340.695,15
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -13.861,58 0,00 -13.861,58 -19.600,00 0,00 -19.600,00
III.3    Komandiruočių -713,10 0,00 -713,10 -606,34 0,00 -606,34
III.4    Transporto -11.411,40 0,00 -11.411,40 -19.486,68 0,00 -19.486,68
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -650,00 0,00 -650,00 -605,00 0,00 -605,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -600,03 0,00 -600,03
III.7    Atsargų įsigijimo -23.712,94 0,00 -23.712,94 -14.697,32 0,00 -14.697,32
III.8    Socialinių išmokų 0,00 0,00
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -35.131,52 0,00 -35.131,52 -74.408,35 0,00 -74.408,35
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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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 -1.368,75 0,00 -1.368,75 250,78 0,00 250,78
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -1.368,75 0,00 -1.368,75
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 250,78 0,00 250,78
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 1.368,75 0,00 1.368,75
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 1.368,75 0,00 1.368,75
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių 1.368,75 0,00 1.368,75
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) 8.620,86 0,00 8.620,86 -1.980,70 0,00 -1.980,70
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 146,78 146,78 2.127,48 2.127,48
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8.767,64 8.767,64 146,78 146,78

Direktorė Aušra Dvelienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė Loreta Gasparavičienė
(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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 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
1 2 3 4 5

A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 400.964,84 506.619,46
I FINANSAVIMO PAJAMOS 395.114,84 495.329,95
I.1    Iš valstybės biudžeto 13.418,61 9.359,65
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 376.566,19 465.889,58
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 5.852,16
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 5.130,04 14.228,56
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 5.850,00 11.289,51
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 5.850,00 11.289,51
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -401.151,73 -506.706,03
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -304.110,69 -354.605,76
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -20.728,91 -20.760,39
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -12.211,06 -19.637,63
IV KOMANDIRUOČIŲ -713,10 -606,34
V TRANSPORTO -10.773,47 -19.145,96
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -650,00 -605,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -600,03
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -1.390,18
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -17.633,56 -13.408,49
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -34.330,94 -75.946,25
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -186,89 -86,57
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 305,00
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -250,78
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 -54,22
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -3,05 -9,96
F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ -189,94 -96,53
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -189,94 -96,53
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

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

Buhalterė ____________ Loreta Gasparavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

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

______________________ Nr. ______
(data)
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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 -401.151,73 -401.151,73
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -304.110,69 -304.110,69
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -20.728,91 -20.728,91
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -12.211,06 -12.211,06
1.4    Komandiruočių -713,10 -713,10
1.5    Transporto -10.773,47 -10.773,47
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -650,00 -650,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -17.633,56 -17.633,56
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -34.330,94 -34.330,94
1.14    Kitos
2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka
3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -409.609,66 -409.609,66
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -324.129,12 -324.129,12
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -13.861,58 -13.861,58
3.1.3       Komandiruočių -713,10 -713,10
3.1.4       Transporto -11.411,40 -11.411,40
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -650,00 -650,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -23.712,94 -23.712,94
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -35.131,52 -35.131,52
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 -506.706,03 -506.706,03
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -354.605,76 -354.605,76
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -20.760,39 -20.760,39
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -19.637,63 -19.637,63
1.4    Komandiruočių -606,34 -606,34
1.5    Transporto -19.145,96 -19.145,96
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -605,00 -605,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -600,03 -600,03
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -1.390,18 -1.390,18
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -13.408,49 -13.408,49
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -75.946,25 -75.946,25
1.14    Kitos
2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka
3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -470.698,87 -470.698,87
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -340.695,15 -340.695,15
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -19.600,00 -19.600,00
3.1.3       Komandiruočių -606,34 -606,34
3.1.4       Transporto -19.486,68 -19.486,68
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -605,00 -605,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -600,03 -600,03
3.1.7       Atsargų įsigijimo -14.697,32 -14.697,32
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -74.408,35 -74.408,35
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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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 1.113,30 1.113,30
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) 1.113,30 1.113,30

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -1.113,30 X X X -1.113,30

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X X X X

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

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) X -1.113,30 X X X -1.113,30

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 0,00

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14) 0,00 0,00

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kitas nematerialusis turtas



Pakruojo rajono sporto centras,  190076290, Statybininkų g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

11

             Patvirtinta
 ID: -2147401814
 D/L: 2021-04-16 09:21:

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 129.978,57 381.121,01 12.670,57 87.325,46 6.938,26 66.976,79 173.487,18 858.497,84

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 650,00 6.900,00 21.762,04 29.312,04
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 650,00 6.900,00 7.550,00
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 21.762,04 21.762,04

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) 129.978,57 381.121,01 12.670,57 87.325,46 7.588,26 73.876,79 195.249,22 887.809,88

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -57.893,06 -185.898,84 -12.410,92 -78.189,38 -6.938,26 X -45.104,55 X X -386.435,01

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

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X -1.759,08 -10.542,71 -34,32 -2.491,68 -10,83 X -5.890,29 X X -20.728,91

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 -59.652,14 -196.441,55 -12.445,24 -80.681,06 -6.949,09 X -50.994,84 X X -407.163,92

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) 70.326,43 184.679,46 225,33 6.644,40 639,17 22.881,95 195.249,22 480.645,96

30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 72.085,51 195.222,17 259,65 9.136,08 0,00 21.872,24 173.487,18 472.062,83

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 1.640,63 1.640,63
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 23.468,95 23.468,95
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 23.198,13 23.198,13
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 270,82 270,82

3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4) -22.883,94 -22.883,94

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -22.883,94 -22.883,94
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5) 2.225,64 2.225,64

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) 2.225,64 2.225,64

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 1.640,63 1.640,63

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 371,67 518,34
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 57,26
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 314,41 518,34
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 371,67 518,34

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 

subjektų1 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) 28.560,92 28.560,92 51.994,50 51.994,50
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
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
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 28.560,92 28.560,92 51.994,50 51.994,50
1.5.1       Iš biudžeto 28.560,92 28.560,92 51.994,50 51.994,50
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos
2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 28.560,92 28.560,92 51.994,50 51.994,50

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 
asignavimai1 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) 8.767,64 146,78

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 8.767,64 146,78
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) 8.767,64 146,78
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

Per ataskai nį laikotarpį

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygin nai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygin nai gautas 
turtas

Perduota ki ems 
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 
(gau nų) 

pasikei mas
Ki  pokyčiai

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

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

169.959,95 10.508,31 10.008,00 -13.418,61

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy 169.959,95 6.181,25 10.008,00 -9.091,55
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 4.327,06 -4.327,06

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

279.834,58 392.040,96 0,00 12.024,86 -399.999,77

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy 279.834,58 15.639,22 12.024,86 -23.598,03
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 392.040,96 -15.639,22 -376.401,74

3

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

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo
4 Iš kitų šal nių 23.502,05 11.410,15 0,00 -5.130,04
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy 23.355,27 0,00 2.358,90 -4.699,65
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 146,78 11.410,15 -2.358,90 -430,39
5 Iš viso finansavimo sumų 473.296,58 413.959,42 0,00 22.032,86 -418.548,42

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO 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 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 14

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

177.057,65

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy 177.057,65
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 0,00

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

283.900,63

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy 283.900,63
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 0,00

3

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

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo
4 Iš kitų šal nių 29.782,16
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy 21.014,52
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 8.767,64
5 Iš viso finansavimo sumų 490.740,44
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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 745,00
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 241,05 2.312,64 46,50
4 Sukauptos mokėtinos sumos 28.801,97 48.820,40
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 28.801,97 48.820,40
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) 29.043,02 51.878,04 46,50

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS 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 5.850,00 11.289,51
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** 5.850,00 11.289,51
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 5.850,00 11.289,51

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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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 305,00
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 305,00
1.3    Pajamos iš administracinių baudų
1.4    Nuomos pajamos
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -250,78
3 Kitos veiklos sąnaudos 0,00 -54,22
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4    Paslaugų sąnaudos
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 0,00
3.6    Kitos veiklos sąnaudos -54,22
4 Kitos veiklos rezultatas 0,00 0,00

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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 sutarti 27 -253.043,88 -15.928,33 -35.138,48 30 -272.038,48 -11.320,54 -71.246,74
5.1    einantys vadovaujamas pareigas 3,0 -30.975,14 -7.139,60 -4.589,68 3,0 -45.037,38 -2.346,68 -25.764,48
5.2    kiti darbuotojai 24,0 -222.068,74 -8.788,73 -30.548,80 27,0 -227.001,10 -8.973,86 -45.482,26
6 Kiti
7 Iš viso: 27 -253.043,88 -15.928,33 -35.138,48 30 -272.038,48 -11.320,54 -71.246,74
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -3.669,14 -230,96 -436,64 X -3.944,56 -164,15 6.373,08

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


