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

1

  Patvirtinta
 ID: -2147403093
 D/L: 2021-04-08 15:11:23

 

eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 
diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 31.228,20 32.951,77
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 31.228,20 32.951,77
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  24.793,15 25.463,23
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  0,00 0,00
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  2.419,36 4.450,45
II.6    Transporto priemonės  
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  0,00 0,00
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  4.015,69 3.038,09
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas  
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  78.436,91 41.324,49
I Atsargos P08 576,63 654,21
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  576,63 654,21
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  0,00 0,00
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai P09 72,63 71,87
III Per vienus metus gautinos sumos P10 50.206,78 38.152,35
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 3.099,26 5.063,32
III.5    Sukauptos gautinos sumos  35.007,52 21.089,03
III.6    Kitos gautinos sumos  12.100,00 12.000,00
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 27.580,87 2.446,06

IŠ VISO TURTO:  109.665,11 74.276,26
(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 54.077,51 34.964,96
I Iš valstybės biudžeto 20.155,30 8,04
II Iš savivaldybės biudžeto 31.010,26 32.630,57
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,02 0,02
IV Iš kitų šaltinių 2.911,93 2.326,33
E ĮSIPAREIGOJIMAI 35.007,52 21.089,10
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 5.663,23
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai P15 5.663,23
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 29.344,29 21.089,10
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
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos 0,07
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 29.344,29 21.089,03
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 20.580,08 18.222,20
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 20.580,08 18.222,20
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 2.357,88 6.847,77
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 18.222,20 11.374,43
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 109.665,11 74.276,26

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

Vyr.buhalterė  ____________  Dalia Žeimienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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         Patvirtinta
      ID: -2147403093
      D/L: 2021-04-08 15:11:23

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 11.374,43 11.374,43
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 6.847,77 6.847,77
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 18.222,20 18.222,20
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 2.357,88 2.357,88
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 20.580,08 20.580,08

 

Direktorė Irena Petraitienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė Dalia Žeimienė
(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.



Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis",  290024070, K. Ladigos g. 3, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

4

      Patvirtinta
      ID: -2147403093
      D/L: 2021-04-08 15:11:23

 

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 25.134,81 0,00 25.134,81 877,11 0,00 877,11
I Įplaukos 584.487,89 0,00 584.487,89 492.106,92 0,00 492.106,92
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 472.837,60 0,00 472.837,60 401.605,80 0,00 401.605,80
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 188.233,74 0,00 188.233,74 137.948,65 0,00 137.948,65
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 283.915,00 0,00 283.915,00 262.923,00 0,00 262.923,00
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 688,86 0,00 688,86 734,15 0,00 734,15
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 39.760,79 0,00 39.760,79 47.518,08 0,00 47.518,08
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 39.200,00 0,00 39.200,00 42.200,00 0,00 42.200,00
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 32.689,50 0,00 32.689,50 783,04 0,00 783,04
II Pervestos lėšos -39.800,00 0,00 -39.800,00 -48.300,00 0,00 -48.300,00
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -39.800,00 0,00 -39.800,00 -48.300,00 0,00 -48.300,00
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -519.553,08 0,00 -519.553,08 -442.929,81 0,00 -442.929,81
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -444.503,93 0,00 -444.503,93 -350.606,41 0,00 -350.606,41
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -21.672,91 0,00 -21.672,91 -23.670,50 0,00 -23.670,50
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto -273,62 0,00 -273,62 -288,40 0,00 -288,40
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -922,40 0,00 -922,40 -637,05 0,00 -637,05
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -10.177,76 0,00 -10.177,76
III.7    Atsargų įsigijimo -48.658,03 0,00 -48.658,03 -54.203,24 0,00 -54.203,24
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -3.522,19 0,00 -3.522,19 -3.346,45 0,00 -3.346,45
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 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -3.925,00 0,00 -3.925,00
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -2.000,00 0,00 -2.000,00 -3.925,00 0,00 -3.925,00
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 2.000,00 0,00 2.000,00 3.925,00 0,00 3.925,00
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 2.000,00 0,00 2.000,00 3.925,00 0,00 3.925,00
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto 2.000,00 0,00 2.000,00 3.925,00 0,00 3.925,00
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) 25.134,81 0,00 25.134,81 877,11 0,00 877,11
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.446,06 2.446,06 1.568,95 1.568,95
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 27.580,87 27.580,87 2.446,06 2.446,06

Direktorė Irena Petraitienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė Dalia Žeimienė
(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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Patvirtinta
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eurais

Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansinės sąskaitos
1KL Ilgalaikis turtas 31.228,20 32.951,77 -1.723,57
11    Nematerialusis turtas
111       Plėtros darbai
112       Programinė įranga ir jos licencijos
113       Patentai ir kitos licencijos
114       Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
115       Kitas nematerialusis turtas
116       Nebaigti projektai
117       Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
118       Prestižas
12    Ilgalaikis materialusis turtas 31.228,20 32.951,77 -1.723,57
1201       Žemė
1202       Pastatai 24.793,15 25.463,23 -670,08
12021          Gyvenamieji pastatai
12022          Negyvenamieji pastatai 24.793,15 25.463,23 -670,08
1203       Infrastruktūros ir kiti statiniai
12031          Infrastruktūros statiniai
12032          Kiti statiniai
1204       Nekilnojamosios kultūros vertybės
12041          Kultūros paveldo statiniai
12042          Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
1205       Mašinos ir įrenginiai 2.419,36 4.450,45 -2.031,09
12051          Gamybos mašinos ir įrenginiai
12052          Ginkluotė ir karinė technika
12053          Medicinos įranga
12054          Kitos mašinos ir įrenginiai 2.419,36 4.450,45 -2.031,09
1206       Transporto priemonės
1207       Kilnojamosios kultūros vertybės
12071          Muziejinės vertybės
12072          Antikvariniai ir meno kūriniai
12073          Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
1208       Baldai ir biuro įranga
12081          Baldai
12082          Kompiuterinė įranga
12083          Kita biuro įranga
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4.015,69 3.038,09 977,60
12091          Scenos meno priemonės 3.038,09 -3.038,09
12092          Bibliotekų fondai
12093          Kitos vertybės
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4.015,69 4.015,69
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
12101          Nebaigta statyba
12102          Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
16    Ilgalaikis finansinis turtas
161       Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1611          Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1612          Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1613          Investicijos į kitus subjektus
162       Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
1621       Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
1622       Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
163       Po vienų metų gautinos sumos
1631       Ilgalaikės paskolos
1632       Kitos ilgalaikės gautinos sumos

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Eil.
Nr. Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Pokytis

1 2 3 4 5
164       Ilga la ikia i  te rm inuotie j i  indė lia i

165       Kitas i lga la ikis finansinis turtas

166       Išankstinia i  m okė jim ai už  i lga la ikį  finansinį  turtą

17    Minera l inia i  išteklia i  i r ki tas i lga la ikis turtas

19    Biologinis turtas

191       Gyvūna i

192       Medyna i

193       Pa rkų ir skverų že ldinia i

194       Daugiam ečia i  sodinia i

195       Pasė lia i

196       Kitas biologinis turtas

197       Išankstinia i  m okė jim ai už  biologinį  turtą

2K L Trumpalaikis turtas 78.436,91 41.324,49 37.112,42
20    Atsa rgos 576,63 654,21 -77,58

200       Stra teginės ir ne l ieč iam osios a tsa rgos

201       Medž iagos ir ža l iavos 576,63 654,21 -77,58

202       Ūkinis inventorius

203       Neba igta  gam inti  produkc ija

204       Neba igtos vykdyti  suta rtys

205       Pagam inta  produkc ija

206       Atsa rgos,  skirtos parduoti  (pe rduoti)

207       Kitas turtas,  skirtas pa rduoti

21    Išankstinia i  apm okėjim ai 72,63 71,87 0,76

211       Išankstinia i  apm okėjim ai

212       Ate inanč ių la ikota rpių sąnaudos 72,63 71,87 0,76

22    Per vienus m etus gautinos sum os 50.206,78 38.152,35 12.054,43

221       Gautinos trum pala ikės finansinės sum os

2211          Po vienų m etų gautinų sum ų e inam ųjų m etų da lis

2212          Gautinos trum pala ikės finansinės sum os

222       Gautinos finansavim o sum os

223       Gautinos m okesč ių sum os

224       Gautinos soc ia l inės įm okos

225       Gautinos sum os už  turto naudojim ą

226       Gautinos sum os už  parduotas prekes,  turtą ,  paslaugas 3.099,26 5.063,32 -1.964,06

227       Gautinos sum os už  konfiskuotą  turtą ,  baudos ir ki tos ne tesybos

228       Sukauptos gautinos sum os 35.007,52 21.089,03 13.918,49

229       Kitos gautinos sum os 12.100,00 12.000,00 100,00

23    Trum pala ikės invest ic i jos

231       T rum pala ikia i  ve rtybinia i  popie ria i

232       T rum pala ikia i  te rm inuotie j i  indė lia i

233       Kitos trum pala ikės invest ic i jos

24    Piniga i  i r pinigų ekviva lenta i 27.580,87 2.446,06 25.134,81

241       Piniga i  bankų sąska itose 27.580,87 2.446,06 25.134,81

242       Grynie j i  piniga i

243       Piniga i  įša ldytose  sąska itose

244       Piniga i  ke lyje

245       Piniginia i  dokum enta i

246       T rum pala ikės invest ic i jos (iki  3 m ėnesių)

3K L G rynasis turtas -20.580,08 -18.222,20 -2.357,88
31    Sukauptas perviršis a r de fic i tas -20.580,08 -18.222,20 -2.357,88

32    Rezerva i

321       T ikrosios vertės rezervas

322       Kit i  rezerva i

33    Da lininkų kapita las

4K L Finansavimo sumos -54.077,51 -34.964,96 -19.112,55
41    Finansavim o sum os (gautinos) -54.077,51 -34.964,96 -19.112,55

411       Finansavim o sum os iš užsienio va lstybių (gautinos)

412       Finansavim o sum os iš ta rptautinių organizac ijų (gautinos)

413       Finansavim o sum os iš Europos Są jungos (finansinė  param a) (gautinos) -0,02 -0,02 0,00

414       Finansavim o sum os iš va lstybės biudže to (gautinos) -20.155,30 -8,04 -20.147,26

415       Finansavim o sum os iš saviva ldybės biudže to (gautinos) -31.010,26 -32.630,57 1.620,31

416       Finansavim o sum os iš ki tų ša l t inių (gautinos) -2.911,93 -2.326,33 -585,60

42    Finansavim o sum os (gautos)

421    Finansavim o sum os iš užsienio va lstybių (gautos)

4211    Finansavim o sum os iš užsienio va lstybių nepiniginiam  turtui  įsigyti  (gautos)

4212    Finansavim o sum os iš užsienio va lstybių ki tom s išla idom s (gautos)
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Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Pokytis

1 2 3 4 5
422       Finansavim o sum os iš ta rptautinių organizac ijų (gautos)
4221       Finansavim o sum os iš ta rptautinių organizac ijų nepiniginiam  turtui  įsigyti  (gautos)
4222       Finansavim o sum os iš ta rptautinių organizac ijų ki tom s išla idom s (gautos)
423       Finansavim o sum os iš Europos Są jungos (finansinė  param a) (gautos)
4231          Finansavim o sum os iš Europos Są jungos (finansinė  param a) nepiniginiam  turtui  įsigyti  (gautos)
4232          Finansavim o sum os iš Europos Są jungos (finansinė  param a) ki tom s išla idom s (gautos)
424       Finansavim o sum os iš va lstybės biudže to (gautos)
4241          Finansavim o sum os iš va lstybės biudže to nepiniginiam  turtui  įsigyti  (gautos)
4242          Finansavim o sum os iš va lstybės biudže to ki tom s išla idom s (gautos)
425       Finansavim o sum os iš saviva ldybės biudže to (gautos)
4251          Finansavim o sum os iš saviva ldybės biudže to nepiniginiam  turtui  įsigyti  (gautos)
4252          Finansavim o sum os iš saviva ldybės biudže to ki tom s išla idom s (gautos)
426       Finansavim o sum os iš ki tų ša l t inių (gautos)
4261          Finansavim o sum os iš ki tų ša l t inių nepiniginiam  turtui  įsigyti  (gautos)
4262          Finansavim o sum os iš ki tų ša l t inių ki tom s išla idom s (gautos)
5K L Ilgalaikiai  įsipare igojimai -5.663,23 -5.663,23
51    Ilga la ikia i  a t idė jinia i -5.663,23 -5.663,23
52    Ilga la ikia i  įsipa re igojim ai
521       Ilga la ikia i  įsipa re igojim ai paga l  vyriausybės vertybinius popie rius
522       Ilga la ikės užsienio paskolos
523       Ilga la ikės vidaus paskolos
524       Ilga la ikia i  finansinės nuom os (l iz ingo) įsipa re igojim ai
525       Kit i  i lga la ikia i  įsipa re igojim ai
6K L Trumpalaikiai  įsipare igojimai -29.344,29 -21.089,10 -8.255,19
61    Trum pala ikia i  a t idė jinia i
611       Ilga la ikių a t idė jinių e inam ųjų m etų da lis
612       T rum pala ikia i  a t idė jinia i
62    Ilga la ikių įsipa re igojim ų e inam ųjų m etų da lis
621       Ilga la ikių įsipa re igojim ų paga l  vyriausybės vertybinius popie rius e inam ųjų m etų da lis
622       Ilga la ikių užsienio paskolų e inam ųjų m etų da lis
623       Ilga la ikių vidaus paskolų e inam ųjų m etų da lis
624       Ilga la ikių finansinės nuom os (l iz ingo) įsipa re igojim ų e inam ųjų m etų da lis
625       Kitų i lga la ikių įsipa re igojim ų e inam ųjų m etų da lis
63    Trum pala ikia i  finansinia i  įsipa re igojim ai
631       T rum pala ikia i  įsipa re igojim ai paga l  vyriausybės vertybinius popie rius
632       T rum pala ikės užsienio paskolos
633       T rum pala ikės vidaus paskolos
634       T rum pala ikia i  finansinės nuom os (l iz ingo) įsipa re igojim ai
635       Kit i  t rum pala ikia i  finansinia i  įsipa re igojim ai
64    Mokėtinos subsidijos,  dotac ijos ir finansavim o sum os
641    Mokėtinos subsidijos
642    Mokėtinos dotac ijos
643    Mokėtinos finansavim o sum os
6431          Mokė tinos finansavim o sum os paga l  centra l izuotus apm okėjim us
6432          Mokė tinos finansavim o sum os asignavim ų va ldytojų program ų vykdytojam s
6433          Kitos m okė tinos finansavim o sum os
65    Mokėtinos sum os į  Europos Są jungos biudže tą
66    Mokėtinos soc ia l inės išm okos
661       Mokė tinos va lstybinio soc ia l inio draudim o išm okos
662       Mokė tinos soc ia l inės išm okos iš va lstybės biudže to
663       Mokė tinos soc ia l inės išm okos iš saviva ldybės biudže to
664       Mokė tinos soc ia l inės išm okos iš Priva lom ojo sve ika tos draudim o fondo
665       Mokė tinos sum os pensijų fondam s
666       Kitos m okė tinos soc ia l inės išm okos
67    Grąž intini  m okesč ia i  i r įm okos
671       Grąž intini  m okesč ia i
672       Grąž intinos soc ia l inių įm okų perm okos
673       Grąž intinos sum ų už  konfiskuotą  turtą ,  baudų ir ne tesybų perm okos
674       Kitos grąž intinos perm okos
68    Pervest inos sum os
681       Pe rvest inos sum os į  va lstybės biudže tą
682       Pe rvest inos sum os į  saviva ldybių biudže tus
683       Pe rvest inos sum os išteklių fondam s
684       Pe rvest inos sum os paga l  surinktas įm okas užsienio va lstybių organizac ijom s
685       Kitos pervest inos sum os
686       Grąž intinos finansavim o sum os
69    Mokėtinos sum os,  susi jusios su vykdom a ve ikla -29.344,29 -21.089,10 -8.255,19
691       T iekė jam s m okėtinos sum os -0,07 0,07
692       Mokė tinos sum os darbuotojam s
693       Mokė tini  ve iklos m okesč ia i
694       Gauti  išankstinia i  m okė jim ai
695       Kit i  t rum pala ikia i  įsipa re igojim ai -29.344,29 -21.089,03 -8.255,26
7K L Pajamos -539.872,95 -451.095,23 -88.777,72
70    Finansavim o pa jam os -502.038,41 -402.223,43 -99.814,98
701    Panaudotų finansavim o sum ų nepiniginiam  turtui  įsigyti  pa jam os -31.646,03 -15.965,81 -15.680,22
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702    Panaudotų finansavim o sum ų kitom s išla idom s pa jam os -470.392,38 -386.257,62 -84.134,76
71    Mokesč ių pa jam os
711       Apska ič iuotos m okesč ių pa jam os
712       Pe rvest inos m okesč ių sum os į  va lstybės biudže tą
713       Pe rvest inos m okesč ių sum os į  saviva ldybių biudže tus
714       Pe rvest inos m okesč ių sum os išteklių fondam s
715       Grąž intinos m okesč ių sum os
72    Soc ia l inių įm okų pa jam os
721       Apska ič iuotos soc ia l inių įm okų pa jam os
722       Pe rvest inos soc ia l inės įm okos
73    Turto naudojim o pa jam os
731       Apska ič iuotos turto naudojim o pa jam os
732       Pe rvest inos sum os už  turto naudojim ą  į  va lstybės biudže tą
733       Pe rvest inos sum os už  turto naudojim ą  į  saviva ldybių biudže tus
734       Pe rvest inos sum os už  turto naudojim ą  kit iem s viešojo sektoriaus subjektam s
74    Prekių,  turto,  paslaugų pardavim o pa jam os -37.834,54 -48.871,80 11.037,26
741       Apska ič iuotos prekių,  turto ir paslaugų pardavim o pa jam os -37.834,54 -48.871,80 11.037,26
742       Pe rvest inos sum os už  parduotas prekes,  turtą ,  paslaugas į  va lstybės biudže tą
743       Pe rvest inos sum os už  parduotas prekes,  turtą ,  paslaugas į  saviva ldybių biudže tus

75    Sum ų už  konfiskuotą  turtą ,  baudų ir ki tų ne tesybų,  susi jusių su ki ta  ne i  finansinė  a r invest ic inė  ve ikla ,  pa jam os

76    Finansinės ir invest ic inės ve iklos pa jam os
761       Pa lūkanų pa jam os
762       Baudų ir de lspinigių pa jam os
763       Pa jam os dė l  te igiam os va liutos kurso pasike it im o į takos
764       Vertybinių popie rių perka inojim o pe lnas
765       Dividenda i
766       Finansinio turto perle idim o pe lnas
767       Kitos finansinės ir invest ic inės ve iklos pa jam os
77    Kitos pa jam os
771       Rinkliavų pa jam os
772       Kitos pa jam os
8K L Sąnaudos 537.515,07 444.247,46 93.267,61
81    Mokesč ių Europos Są junga i  sąnaudos
82    Soc ia l inių išm okų sąnaudos
821       Va lstybinio soc ia l inio draudim o išm okų sąnaudos
822       Soc ia l inių išm okų iš va lstybės biudže to sąnaudos
823       Soc ia l inių išm okų iš saviva ldybės biudže to sąnaudos
824       Priva lom ojo sve ika tos draudim o fondo soc ia l inių išm okų sąnaudos
825       Kitų soc ia l inių išm okų sąnaudos
83    Subsidijų,  dotac ijų,  finansavim o sąnaudos
831       Subsidijų sąnaudos
832       Dotac ijų sąnaudos
833       Finansavim o sąnaudos
87    Pagrindinės ve iklos sąnaudos 537.515,07 444.247,46 93.267,61
8701       Darbo užm okesč io sąnaudos 437.762,41 343.501,79 94.260,62
8702       Soc ia l inio draudim o sąnaudos 6.741,52 5.336,64 1.404,88
8703       Ilga la ikio turto nusidėvė jim o ir am ortizac ijos sąnaudos 3.723,57 3.085,63 637,94
8704       Kom unalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 21.672,91 23.670,50 -1.997,59
8705       Kom andiruoč ių sąnaudos
8706       T ransporto sąnaudos 273,62 288,40 -14,78
8707       Kva lifikac ijos kė lim o sąnaudos 922,40 637,05 285,35
8708       Paprastojo rem onto ir eksploa tavim o sąnaudos 10.177,76 -10.177,76
8709       Nuvertė j im o ir nurašytų sum ų sąnaudos
8710       Sunaudotų ir pa rduotų a tsa rgų savika ina 62.896,45 54.203,24 8.693,21
8711       Nuom os sąnaudos
8712       Kitų paslaugų sąnaudos 3.522,19 3.346,45 175,74
8713       Pagrindinės ve iklos ki tos sąnaudos
88    Kitos ve iklos sąnaudos
89    Finansinės ir invest ic inės ve iklos sąnaudos
891       Pa lūkanų sąnaudos
892       Baudų ir de lspinigių sąnaudos
893       Sąnaudos dė l  ne igiam os va liutos kurso pasike it im o į takos
894       Vertybinių popie rių perka inojim o nuostolia i
895       Finansinio turto perle idim o nuostolia i
896       Finansinės ir invest ic inės ve iklos ki tos sąnaudos
9K L Spec ialiosios sąskaitos
91    Nuosavybės m etodo į taka
911       Kontroliuojam ų subjektų rezulta tas
912       Asoc ijuotųjų subjektų rezulta tas
92    Apska itos poli t ikos ke it im o ir e sm inių kla idų ta isym o į taka
921       Apska itos poli t ikos ke it im o į taka
922       Praė jusių la ikota rpių esm inių kla idų ta isym o į taka
93    Pe lno m okestis
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 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
1 2 3 4 5

A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 539.872,95 451.095,23
I FINANSAVIMO PAJAMOS 502.038,41 402.223,43
I.1    Iš valstybės biudžeto 209.476,98 139.259,23
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 292.296,70 262.781,89
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6,50 45,16
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 258,23 137,15
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 37.834,54 48.871,80
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 37.834,54 48.871,80
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -537.515,07 -444.247,46
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -444.503,93 -348.838,43
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -3.723,57 -3.085,63
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -21.672,91 -23.670,50
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO -273,62 -288,40
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -922,40 -637,05
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -10.177,76
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -62.896,45 -54.203,24
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -3.522,19 -3.346,45
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.357,88 6.847,77
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
F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

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

METODO ĮTAKĄ 2.357,88 6.847,77
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.357,88 6.847,77
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

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

Vyr.buhalterė ____________ Dalia Žeimienė
(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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Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis" ,  
290024070, Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  K. Ladigos g. 3, Anykščių m., 
Anykščių r. sav.

Subjektas užsiima Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo 
sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai 
padaliniai buvo šie:

Eil.
Nr. Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
36 37

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

Reorganizavimas

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

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis" rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius, vadovaudamasis Anykščių vaikų 
lopšelio-darželio "Žiogelis" apskaitos politika,  Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), 
bei kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus  įstaigų buhalterinę apskaitą.

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Finansinės ataskaitos rengiamos eurais.  

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialiojo turto neturime  

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Lopšelyje-darželyje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:
a) ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
b)   pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
c)   galima patikimai nustatyti turto įsigijimo  savikainą;
d)   turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už 500,00 eurų;
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Likvidacinė 
vertė – 0.
2020 metais įsigijome Žaidimų aikštelę "Alytus" už 2000,00Eur. 

 

5 Biologinis turtas  
Biologinio turto neturime.  

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų neturime.  

7 Atsargos  
Atsargomis laikomas lopšelio-darželio  trumpalaikis turtas, kuris naudojamas veikloje ir atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 
8-ajame  VSAFAS  Atsargos.
Registruojamos atsargos apskaitoje įsigijimo savikaina. 
Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas atsargų pirkimo PVM, nuolaidos ir nukainojimo sumos. Atsargos suskirstytos į grupes: 
ūkinės inventorius, maistas, žaislai, apranga ir patalynė. Inventorius, kuris atiduodamas naudojimui iškeliamas į nebalansinę 
sąskaitą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Nebalansinėje sąskaitoje inventorius apskaitomas kiekiu 
ir suma kontrolės tikslais

 

8 Finansavimo sumos  

Finansavimo sumos lopšelio - darželio iš valstybės ir savivaldybių biudžetų Europos Sąjungos kitų išteklių fondų gauti arba 
gautini pinigai arba kitas turtas skirti nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 
Finansavimo sumos lopšelyje-darželyje pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 
sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos , kurias lopšelis-darželis pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų 
pardavimo ), nėra laikoma finansavimo sumomis.
Anykščių lopšelio-darželio „Žiogelis“ finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas, gautas ir panaudotas, jos registruojamos 
apskaitoje pagal finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją, programas, kurioms vykdyti skirtos lėšos.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

 

9 Atidėjiniai  
Darželyje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją, todėl už 2020 
metus skaičiavome ir užregistravome atidėjinius sumoje 5663,23 Eur.  

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
Nuomos, finansinės nuomos neturime.  

11 Segmentai  
Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo subjekto veiklos kryptis ir apimtis, 
tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo subjekto veiklai vykdyti. Informacija pateikiama lentelėje.  

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų nėra.  

13 Kitos pajamos  
Kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už mitybą ir ugdymą darželyje, darbuotojų įnašai už mitybą.  

14 Sąnaudos  

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis 
susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 ame VSAFAS „ Sąnaudos“
Sąnaudos apskaitoje skirstomos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės veiklos sąnaudos.
Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir negali būti siejama su 
ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems 
laikotarpiams, kuriais jos bus uždirbamos.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
Neaktualu  

16 Operacijos užsienio valiuta  
Operacijos užsienio valiuta nevykdomos.  

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.  

18 Kiti apskaitos principai  
Nebuvo.  

 
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Pa skut inė pra ėjusio

Eil.
N r.

  
 

Stra ipsnia i
 
  

Pa sta bo s 
N r.

 
  

Pa skut inė pra ėjusio  
a ta ska it in io  la iko ta rpio  

d iena Pa didėj ima s Suma žėj ima s ( - )

a ta ska it in io  la iko ta rpio  
d iena , įv ert inus 

a pska ito s po lit iko s 
keit imo  ir k la idų  

ta isy mo  įta ką

1 2 3 4 5 6 7 =4 +5 +6
A ILGA LA IKIS TU R TA S 3 2 .9 5 1 ,7 7 3 2 .9 5 1 ,7 7
I N emater ialu sis tu r tas
I .1    Plėtro s d arb ai
I .2    Pro g ramin ė įran g a ir  jo s licen cijo s
I .3    K itas n emater ialu sis tu r tas
I .4    N eb aig ti p ro jek tai ir  išan k stin iai mo k ėjimai
I .5    Prestižas
I I I lg alaik is mater ialu sis tu r tas 3 2 .9 5 1 ,7 7 3 2 .9 5 1 ,7 7
I I .1    Žemė
II .2    Pastatai 2 5 .4 6 3 ,2 3 2 5 .4 6 3 ,2 3
I I .3    In f rastru k tū ro s ir  k iti statin iai 0 ,0 0 0 ,0 0
I I .4    N ek iln o jamo sio s k u ltū ro s v er ty b ės
I I .5    Mašin o s ir  įr en g in iai 4 .4 5 0 ,4 5 4 .4 5 0 ,4 5
I I .6    Tran sp o r to  p r iemo n ės
I I .7    K iln o jamo sio s k u ltū ro s v er ty b ės
I I .8    Bald ai ir  b iu ro  įran g a 0 ,0 0 0 ,0 0
I I .9    K itas ilg alaik is mater ialu sis tu r tas 3 .0 3 8 ,0 9 3 .0 3 8 ,0 9
I I .1 0    N eb aig ta staty b a ir  išan k stin iai mo k ėjimai
I I I I lg alaik is f in an sin is tu r tas
IV Min eralin iai ištek liai ir  k itas ilg alaik is tu r tas
B BIOLOGIN IS TU R TA S
C TR U M PA LA IKIS TU R TA S 4 1 .3 2 4 ,4 9 4 1 .3 2 4 ,4 9
I A tsarg o s 6 5 4 ,2 1 6 5 4 ,2 1
I.1    Strateg in ės ir  n eliečiamo sio s atsarg o s
I .2    Med žiag o s, žaliav o s ir  ū k in is in v en to r iu s 6 5 4 ,2 1 6 5 4 ,2 1
I.3    N eb aig ta g amin ti p ro d u k cija ir  n eb aig to s v y k d y ti su tar ty s
I .4    Pag amin ta p ro d u k cija, atsarg o s, sk ir to s p ard u o ti (p erd u o ti) 0 ,0 0 0 ,0 0
I.5    I lg alaik is mater ialu sis ir  b io lo g in is tu r tas, sk ir tas p ard u o ti
I I Išan k stin iai ap mo k ėjimai 7 1 ,8 7 7 1 ,8 7
I I I Per  v ien u s metu s g au tin o s su mo s 3 8 .1 5 2 ,3 5 3 8 .1 5 2 ,3 5
I I I .1    G au tin o s tru mp alaik ės f in an sin ės su mo s
I I I .2    G au tin i mo k esčiai ir  so cialin ės įmo k o s
I I I .3    G au tin o s f in an sav imo  su mo s
I I I .4    G au tin o s su mo s u ž tu r to  n au d o jimą, p ard u o tas p rek es, tu r tą, p aslau g as 5 .0 6 3 ,3 2 5 .0 6 3 ,3 2
I I I .5    Su k au p to s g au tin o s su mo s 2 1 .0 8 9 ,0 3 2 1 .0 8 9 ,0 3
I I I .6    K ito s g au tin o s su mo s 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0
IV Tru mp alaik ės in v esticijo s
V Pin ig ai ir  p in ig ų  ek v iv alen tai 2 .4 4 6 ,0 6 2 .4 4 6 ,0 6

IŠ V ISO  TU RTO 7 4 .2 7 6 ,2 6 7 4 .2 7 6 ,2 6
D FIN A N SA V IM O SU M OS 3 4 .9 6 4 ,9 6 3 4 .9 6 4 ,9 6
I Iš v alsty b ės b iu d žeto 8 ,0 4 8 ,0 4
I I Iš sav iv ald y b ės b iu d žeto 3 2 .6 3 0 ,5 7 3 2 .6 3 0 ,5 7
I I I Iš Eu ro p o s Sąju n g o s, u žsien io  v alsty b ių  ir  tarp tau tin ių  o rg an izacijų 0 ,0 2 0 ,0 2
IV Iš k itų  šaltin ių 2 .3 2 6 ,3 3 2 .3 2 6 ,3 3
E ĮSIPA R EIGOJ IM A I 2 1 .0 8 9 ,1 0 2 1 .0 8 9 ,1 0
I I lg alaik iai įsip areig o jimai
I .1     I lg alaik iai f in an sin iai įsip areig o jimai
I .2     I lg alaik iai atid ėjin iai
I .3     K iti ilg alaik iai įsip areig o jimai
I I Tru mp alaik iai įsip areig o jimai 2 1 .0 8 9 ,1 0 2 1 .0 8 9 ,1 0
I I .1     I lg alaik ių  atid ėjin ių  ein amų jų  metų  d alis ir  tru mp alaik iai atid ėjin iai
I I .2     I lg alaik ių  įsip areig o jimų  ein amų jų  metų  d alis
I I .3     Tru mp alaik iai f in an sin iai įsip areig o jimai
I I .4     Mo k ėtin o s su b sid ijo s, d o tacijo s ir  f in an sav imo  su mo s
I I .5     Mo k ėtin o s su mo s į Eu ro p o s Sąju n g o s b iu d žetą
I I .6     Mo k ėtin o s su mo s į b iu d žetu s ir  fo n d u s
I I .6 .1        G rąžin tin o s f in an sav imo  su mo s
I I .6 .2        K ito s mo k ėtin o s su mo s b iu d žetu i
I I .7     Mo k ėtin o s so cialin ės išmo k o s
I I .8     G rąžin tin i mo k esčiai, įmo k o s ir  jų  p ermo k o s
I I .9     Tiek ėjams mo k ėtin o s su mo s 0 ,0 7 0 ,0 7
I I .1 0     Su  d arb o  san ty k iais su siję įsip areig o jimai
I I .1 1     Su k au p to s mo k ėtin o s su mo s 2 1 .0 8 9 ,0 3 2 1 .0 8 9 ,0 3
I I .1 2     K iti tru mp alaik iai įsip areig o jimai
F GR Y N A SIS TU R TA S 1 8 .2 2 2 ,2 0 1 8 .2 2 2 ,2 0
I D alin in k ų  k ap italas
I I Rezerv ai
I I .1     Tik ro sio s v er tės rezerv as
I I .2     K iti r ezerv ai
I I I N u o sav y b ės meto d o  įtak a
IV Su k au p tas p erv ir šis ar  d ef icitas 1 8 .2 2 2 ,2 0 1 8 .2 2 2 ,2 0
IV .1     Ein amų jų  metų  p erv ir šis ar  d ef icitas 6 .8 4 7 ,7 7 6 .8 4 7 ,7 7
IV .2     A n k stesn ių  metų  p erv ir šis ar  d ef icitas 1 1 .3 7 4 ,4 3 1 1 .3 7 4 ,4 3
G M A ŽU M OS D A LIS

IŠ V ISO  FIN A N SA V IMO  SU MŲ , ĮSIPA REIG O JIMŲ , G RY N O JO  TU RTO  IR 
MA ŽU MO S D A LIES

7 4 .2 7 6 ,2 6 7 4 .2 7 6 ,2 6

D irek to rė _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iren a Petraitien ė
(v iešo jo  sek to r iau s su b jek to  v ad o v as arb a jo  įg alio tas ad min istracijo s v ad o v as) (p arašas) (v ard as ir  p av ard ė)

V y r .b u h alterė _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D alia Žeimien ė
(v y r iau siasis b u h alter is (b u h alter is) ) (p arašas) (v ard as ir  p av ard ė)

A pska ito s po lit iko s keit imo  ir k la idų  ta isy mo  įta

A PSKA ITOS POLITIKOS KEITIM O IR  KLA ID Ų  TA ISY M O ĮTA KA  FIN A N SIN ĖS BŪ KLĖS A TA SKA ITOS STR A IPSN IA M S
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Praėjęs ataskaitinis
Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
  
 

Pastabos 
Nr.

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 451.095,23 451.095,23
I FINANSAVIMO PAJAMOS 402.223,43 402.223,43
I.1    Iš valstybės biudžeto 139.259,23 139.259,23
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 262.781,89 262.781,89
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 45,16 45,16
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 137,15 137,15
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 48.871,80 48.871,80
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 48.871,80 48.871,80
III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -444.247,46 -444.247,46
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -348.838,43 -348.838,43
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -3.085,63 -3.085,63
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -23.670,50 -23.670,50
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO -288,40 -288,40
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -637,05 -637,05
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -10.177,76 -10.177,76
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -54.203,24 -54.203,24
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -3.346,45 -3.346,45
XIV KITOS
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 6.847,77 6.847,77
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
F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA
G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 6.847,77 6.847,77
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 6.847,77 6.847,77
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ________________ Irena Petraitienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė ________________ Dalia Žeimienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS
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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 -537.515,07 -537.515,07
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -444.503,93 -444.503,93
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -3.723,57 -3.723,57
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -21.672,91 -21.672,91
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto -273,62 -273,62
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -922,40 -922,40
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -62.896,45 -62.896,45
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -3.522,19 -3.522,19
1.14    Kitos

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -519.553,08 -519.553,08
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -444.503,93 -444.503,93
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -21.672,91 -21.672,91
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto -273,62 -273,62
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -922,40 -922,40
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -48.658,03 -48.658,03
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -3.522,19 -3.522,19
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 -444.247,46 -444.247,46
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -348.838,43 -348.838,43
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -3.085,63 -3.085,63
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -23.670,50 -23.670,50
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto -288,40 -288,40
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -637,05 -637,05
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -10.177,76 -10.177,76
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -54.203,24 -54.203,24
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -3.346,45 -3.346,45
1.14    Kitos

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -442.929,81 -442.929,81
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -350.606,41 -350.606,41
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -23.670,50 -23.670,50
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto -288,40 -288,40
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -637,05 -637,05
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -10.177,76 -10.177,76
3.1.7       Atsargų įsigijimo -54.203,24 -54.203,24
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -3.346,45 -3.346,45
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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P4 Ilgalaikis mater ialusis turtas

Eil .
Nr.

Straipsniai Žemė
G yvenamieji K iti

Infrastruktūros ir  
kiti  statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

M ašinos ir  
įrenginiai

Transporto 
pr iemonės

K ilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir  biuro 
įranga K itos vertybės

K itas i lgalaikis 
mater ialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai  
apmokėjimai

Iš viso

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

1 Įsigi j im o a r pasigam inim o savika ina  a taska it inio 
la ikota rpio pradž ioje 109.645,07 15.267,03 20.787,03 8.433,03 5.557,87 159.690,03

2 Įsigi j im ai per a taska it inį  la ikota rpį  (2.1+2.2) 2.000,00 2.000,00
2.1    Pirkto turto įsigi j im o savika ina 2.000,00 2.000,00
2.2    Nea tlygintina i  gauto turto įsigi j im o savika ina

3 Parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto sum a per  
a taska it inį  la ikota rpį  (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto
4 Pergrupavim ai (+/-)
5 Įsigi j im o a r pasigam inim o savika inos ki t i  pokyč ia i

6 Įsigi j im o a r pasigam inim o savika ina  a taska it inio 
la ikota rpio paba igoje  (1+2-3+/-4+5) 109.645,07 15.267,03 20.787,03 8.433,03 7.557,87 161.690,03

7 Sukaupta  nusidėvė jim o sum a a taska it inio la ikota rpio 
pradž ioje X -84.181,84 -15.267,03 -16.336,58 -8.433,03 X -2.519,78 X X -126.738,26

8 Neatlygintina i  gauto turto sukaupta  nusidėvė jim o 
sum a* X X X X

9 Apska ič iuota  nusidėvė jim o sum a per a taska it inį  
la ikota rpį X -670,08 -2.031,09 X -1.022,40 X X -3.723,57

10 Sukaupta  parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto 
nusidėvė jim o sum a (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 Pergrupavim ai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvė jim o sum os kit i  pokyč ia i X X X X

13 Sukaupta  nusidėvė jim o sum a a taska it inio la ikota rpio 
paba igoje  (7+8+9-10+/-11+12) X -84.851,92 -15.267,03 -18.367,67 -8.433,03 X -3.542,18 X X -130.461,83

14 Nuvertė j im o sum a a taska it inio la ikota rpio pradž ioje X X

15 Neatlygintina i  gauto turto sukaupta  nuvertė j im o sum a* X X

16 Apska ič iuota  nuvertė j im o sum a per a taska it inį  
la ikota rpį X X

17 Pana ikinta  nuvertė j im o sum a per a taska it inį  la ikota rpį X X

18 Sukaupta  parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto 
nuvertė j im o sum a (18.1+18.2+18.3) X X

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X X
19 Pergrupavim ai (+/-) X X
20 Nuvertė j im o sum os kit i  pokyč ia i X X

21 Nuvertė j im o sum a a taska it inio la ikota rpio paba igoje  
(14+15+16-17-18+/-19+20) X X

22 Tikroji  ve rtė  a taska it inio la ikota rpio pradž ioje  X X X X X X X X X

23 Neatlygintina i  gauto turto iš ki to subjekto sukauptos 
t ikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X

24 Tikrosios vertės pasike it im o per a taska it inį  la ikota rpį  
sum a (+/-) X X X X X X X X X

25 Parduoto,  pe rduoto ir nurašyto turto t ikrosios vertės 
sum a (25.1+25.2+25.3) X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavim ai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės ki t i  pokyč ia i X X X X X X X X X

28 Tikroji  ve rtė  a taska it inio la ikota rpio paba igoje  
(22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X X X X X X X

29 Ilga la ikio m ate ria l iojo turto l ikutinė  vertė  a taska it inio 
la ikota rpio paba igoje  (6-13-21+28) 24.793,15 0,00 2.419,36 0,00 4.015,69 31.228,20

30 Ilga la ikio m ate ria l iojo turto l ikutinė  vertė  a taska it inio 
la ikota rpio pradž ioje  (1-7-14+22) 25.463,23 0,00 4.450,45 0,00 3.038,09 32.951,77

ILG ALAIK IO  M ATERIALIO JO  TURTO  BALANSINĖS VERTĖS P ASIK EITIM AS P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP Į

Pastatai
K itas i lgalaikis 

mater ialusis 
turtas

ILG ALAIK IO  M ATERIALIO JO  TURTO  BALANSINĖS VERTĖS P ASIK EITIM AS P ER ATASK AITINĮ LAIK O TARP Į

K itas i lgalaikis 
mater ialusis 

turtas

X pažym ėti  a taska itos lauka i  nepildom i.
* Kito subjekto sukaupta  turto nusidėvė jim o a rba  nuvertė j im o sum a iki  pe rdavim o.
X pažym ėti  a taska itos lauka i  nepildom i.
* Kito subjekto sukaupta  turto nusidėvė jim o a rba  nuvertė j im o sum a iki  pe rdavim o.
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1 8

Patv ir tin ta
ID : -2 1 4 7 4 0 3 0 9 3

D /L: 2 0 2 1 -0 4 -0 8  1 5 :1 1 :2 3

A ta ska it in io  
la iko ta rpio  pra džio je

Per a ta ska it in į 
la iko ta rpį

A ta ska it in io  
la iko ta rpio  pa ba ig o je

A b ejo tin as g au tin ų  p ag r in d in ių  n u o mo s įmo k ų  su mas ir  jų  p asik eitimą 
p er  atask aitin į laik o tarp į su d aro :

A ta ska it in is 
la iko ta rpis

Pra ėjęs a ta ska it in is 
la iko ta rpis

N eap ib rėžtieji n u o mo s mo k esčiai, k u r ie b u v o  p r ip ažin ti p ajamo mis p er  
atask aitin į laik o tarp į:

 

 
Išn u o mo to  v eik lo s n u o ma tu r to  b alan sin ė v er tė:  

 

 

Eil.
N r.

Turto  g rupės A ta ska it in is 
la iko ta rpis

Pra ėjęs a ta ska it in is 
la iko ta rpis

 

1 2 3 4  
1 N emater ialu sis tu r tas  
1 .1    Pro g ramin ė įran g a ir  jo s licen cijo s  
1 .2    Paten tai ir  k ito s licen cijo s ( išsk y ru s n u ro d y tu s 2  p u n k te)  
1 .3    Literatū ro s, mo k slo  ir  men o  k ū r in iai  
1 .4    N eb aig ti p ro jek tai  
1 .5    K itas n emater ialu sis tu r tas  
2 Ilg alaik is mater ialu sis tu r tas  
2 .1    Žemė  
2 .2    G y v en amieji p astatai  
2 .3    K iti p astatai  
2 .4    In f rastru k tū ro s ir  k iti statin iai  
2 .5    N ek iln o jamo sio s k u ltū ro s v er ty b ės  
2 .6    Mašin o s ir  įr en g in iai  
2 .7    Tran sp o r to  p r iemo n ės  
2 .8    K iln o jamo sio s k u ltū ro s v er ty b ės  
2 .9    Bald ai ir  b iu ro  įran g a  
2 .1 0    K ito s v er ty b ės  
2 .1 1    K itas ilg alaik is mater ialu sis tu r tas  
2 .1 2    N eb aig ta staty b a  
3 Bio lo g in is tu r tas  
3 .1    G y v ū n ai  
3 .2    Med y n ai  
3 .3    Park ų  ir  sk v erų  želd in iai  
3 .4    D au g iamečiai so d in iai  
3 .5    Pasėliai  
3 .6    K itas b io lo g in is tu r tas  
4 A tsarg o s  
4 .1    I lg alaik is mater ialu sis ir  b io lo g in is tu r tas, sk ir tas p ard u o ti  
5 Iš v iso  

 

A ta ska it in is 
la iko ta rpis

Pra ėjęs a ta ska it in is 
la iko ta rpis

 

Ben d ra n eap ib rėžtų jų  n u o mo s mo k esčių  su ma, p r ip ažin ta atask aitin io  
laik o tarp io  p ajamo mis:

 

 
 
 
 

Eil.
N r.

Turto  g rupės A ta ska it in is 
la iko ta rpis

Pra ėjęs a ta ska it in is 
la iko ta rpis

 

1 2 3 4  
1 N emater ialu sis tu r tas  
1 .1    Pro g ramin ė įran g a ir  jo s licen cijo s  
1 .2    Paten tai ir  k ito s licen cijo s ( išsk y ru s n u ro d y tu s 2  p u n k te)  
1 .3    Literatū ro s, mo k slo  ir  men o  k ū r in iai  
1 .4    N eb aig ti p ro jek tai  
1 .5    K itas n emater ialu sis tu r tas  
2 Ilg alaik is mater ialu sis tu r tas 2 4 .7 9 3 ,1 5 2 5 .4 6 3 ,2 3  
2 .1    Žemė  
2 .2    G y v en amieji p astatai  
2 .3    K iti p astatai 2 4 .7 9 3 ,1 5 2 5 .4 6 3 ,2 3  
2 .4    In f rastru k tū ro s ir  k iti statin iai  
2 .5    N ek iln o jamo sio s k u ltū ro s v er ty b ės  
2 .6    Mašin o s ir  įr en g in iai  
2 .7    Tran sp o r to  p r iemo n ės  
2 .8    K iln o jamo sio s k u ltū ro s v er ty b ės  
2 .9    Bald ai ir  b iu ro  įran g a  
2 .1 0    K ito s v er ty b ės  
2 .1 1    K itas ilg alaik is mater ialu sis tu r tas  
2 .1 2    N eb aig ta staty b a  
3 Bio lo g in is tu r tas  
3 .1    G y v ū n ai  
3 .2    Med y n ai  
3 .3    Park ų  ir  sk v erų  želd in iai  
3 .4    D au g iamečiai so d in iai  
3 .5    Pasėliai  
3 .6    K itas b io lo g in is tu r tas  
4 A tsarg o s  
4 .1    Strateg in ės ir  n eliečiamo sio s atsarg o s  
4 .2    Med žiag o s, žaliav o s ir  ū k in is in v en to r iu s  
4 .3    N eb aig ta g amin ti p ro d u k cija  
4 .4    Pag amin ta p ro d u k cija, atsarg o s, sk ir to s p ard u o ti (p erd u o ti)  
4 .5    I lg alaik is mater ialu sis ir  b io lo g in is tu r tas, sk ir tas p ard u o ti  
5 Iš v iso 2 4 .7 9 3 ,1 5 2 5 .4 6 3 ,2 3  

Ba la nsinė v ertė

Ba la nsinė v ertė

Pag al p an au d o s su tar tis p erd u o to  tu r to  b alan sin ė v er tė p ag al tu r to  g ru p es p ask u tin ę atask aitin io  laik o tarp io  d ien ą:
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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 654,21 654,21
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 55.365,35 35,99 55.401,34
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 55.149,59 35,99 55.185,58
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 215,76 215,76
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) -55.442,93 -35,99 -55.478,92
3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -55.442,93 -35,99 -55.478,92
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5) 576,63 0,00 576,63
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) 576,63 0,00 576,63

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 654,21 654,21

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 72,63 71,87
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 72,63 71,87
1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 72,63 71,87

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) 50.206,78 47.107,52 38.152,35 33.089,03

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 3.099,26 5.063,32
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3.099,26 5.063,32
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 35.007,52 35.007,52 21.089,03 21.089,03
1.5.1       Iš biudžeto 16.304,88 16.304,88 11.543,49 11.543,49
1.5.2       Kitos 18.702,64 18.702,64 9.545,54 9.545,54
1.6    Kitos gautinos sumos 12.100,00 12.100,00 12.000,00 12.000,00

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 50.206,78 47.107,52 38.152,35 33.089,03

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) 27.580,87 2.446,06

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 27.580,87 2.446,06
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) 27.580,87 2.446,06
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

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pabaigoje
 

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

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

8,04 220.459,14 0,00 8,00 -200.319,88 20.155,30

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy 8,04 10.712,07 1.943,00 8,00 -12.663,07 8,04
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 209.747,07 -1.943,00 -187.656,81 20.147,26

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

32.630,57 285.915,00 0,00 -287.535,31 31.010,26

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy 32.630,57 16.682,92 415,00 -18.718,23 31.010,26
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 269.232,08 -415,00 -268.817,08 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 )

0,02 6,50 -6,50 0,02

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy 0,02 6,50 -6,50 0,02
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo
4 Iš kitų šal nių 2.326,33 724,85 118,98 -258,23 2.911,93
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy 2.326,33 724,85 118,98 -258,23 2.911,93
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo
5 Iš viso finansavimo sumų 34.964,96 507.098,99 0,00 133,48 -488.119,92 54.077,51

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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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) 8,04 8,04 20.155,30 20.155,30

2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 32.630,57 32.630,57 31.010,26 31.010,26

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)

-129,41 129,43 0,02 -129,41 129,43 0,02

4 Iš kitų šaltinių -464,19 2.790,52 2.326,33 -464,19 3.376,12 2.911,93
5 Iš viso -593,60 35.558,56 34.964,96 -593,60 54.671,11 54.077,51

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4  
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas   
2.1    Žemė   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Gyvūnai   
3.2    Medynai   
3.3    Parkų ir skverų želdiniai   
3.4    Daugiamečiai sodiniai   
3.5    Pasėliai   
3.6    Kitas biologinis turtas   
4 Atsargos   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso   

  
Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:   

  

Eil.
Nr. Nustatymo pagrindas Ataskaitinis 

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis   

1 2 3 4   
  

Iš viso   
  
  
  

Eil.
Nr. Laikotarpis 

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  
Veiklos nuoma   

  
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:   

  

Eil.
Nr. Laikotarpis 

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus (suma)   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  
  
  

Eil.
Nr. Laikotarpis 

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)   
2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)   
3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   

 
Panauda  

 
  
  
  

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas 534,50 534,50   
2.1    Žemė   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga 534,50 534,50   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Gyvūnai   
3.1    Medynai   
3.1    Parkų ir skverų želdiniai   
3.1    Daugiamečiai sodiniai   
3.1    Pasėliai   
3.1    Kitas biologinis turtas   
4 Atsargos   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso 534,50 534,50   

  

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

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

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis           Sutarties terminas 
(metai)

Galimybė pratęsti 
panaudos laikotarpį

1 2                                3 4
Nr.1-SU-1022 Trumpalaikės sutartys 5 Numatyta
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Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Išeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr. Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, 

išskyrus padidėjimą 
dėl diskontavimo

Atidėjinių vertės 
pasikeitimas dėl 

diskontavimo

Panaudota atidėjinių 
suma

Panaikinta atidėjinių 
suma Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui

9
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti 
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
11 Kita* 5.663,23 5.663,23
12 Iš viso  atidėjinių 5.663,23 5.663,23

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
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Eil.
Nr. Atidėjinių panaudojimo laikas Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota) Diskontuota vertė

1 2 3 4
1 Per vienus metus
1.1    Trumpalaikiai atidėjiniai
1.2    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
2 Nuo vienų iki penkerių metų 5.663,23 5.663,23
3 Po penkerių metų
4 Atidėjinių suma, iš viso 5.663,23 5.663,23

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
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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 0,07
4 Sukauptos mokėtinos sumos 29.344,29 21.089,03
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 29.344,29 21.089,03
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) 29.344,29 21.089,10

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 37.834,54 48.871,80
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** 37.834,54 48.871,80
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 37.834,54 48.871,80

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 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai

2

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

-343.501,79 -5.336,64 37

3 Iš viso -343.501,79 -5.336,64 37

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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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 36 -332.068,53 -17.465,18 -94.970,22
5.1    einantys vadovaujamas pareigas 3,0 -42.747,58 -7.427,92 -7.364,42
5.2    kiti darbuotojai 33,0 -289.320,95 -10.037,26 -87.605,80
6 Kiti
7 Iš viso: 36 -332.068,53 -17.465,18 -94.970,22
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -5.111,20 -253,25 -1.377,07 X
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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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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 21.089,10 29.344,29
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 21.089,10 29.344,29

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
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ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2020 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  

 
2021 m. kovo  mėn. 16 d. 

Anykščiai 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

I.1 Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ (toliau Lopšelis-darželis) įsteigtas 1968 m. 

Lopšelis-darželis yra biudžetinė, nesiekianti pelno savivaldybės švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio 

asmens statusą. Įstaiga Valstybiniame registrų centre įregistruota 1995 m. birželio 02 d. Nr.031864, kodas 

290024070 , buveinė K. Ladigos g. 3, Anykščiai, LT-29113, interneto tinklapis www.anyksciuziogelis.lt. 

Lopšelio-darželio savininkas - Anykščių rajono savivaldybė. Filialų, kitų struktūrinių padalinių  Lopšelis-

darželis neturi. 

I.2. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio lopšelyje-darželyje veikia septynios grupės. 

Lopšelį-darželį 2019 metų pabaigoje lankė 126 vaikai, 2020 metų pabaigoje 133 vaikai:  lopšelio grupėse 

buvo 29 vaikai, darželinukų - 81, priešmokyklinio ugdymo grupėje buvo 23 vaikai.  

I.3. Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metais 37. 

      Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais 36. Dirba 18 pedagoginių darbuotojų, 18  kitas 

aptarnaujantis  personalas. Laikotarpio pabaigai yra 33,58 etatai. Visi etatai užimti. 

I.4. Lopšelis-darželis yra paramos gavėjas. 

I.5. Lopšelio-darželio finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 

diena, pabaiga – gruodžio 31 d. 

I.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ kontroliuojamų 

arba asocijuotųjų  subjektų neturėjo. 

I.7. Kitų svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę veiklą nėra. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

II.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Viešojo sektoriaus apskaitos 

organizavimo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės  standartais (toliau - 

VSAFAS) ir kitais teisės aktais.   

Apskaitos politikos tikslas-reglamentuoti ir detalizuoti Darželio buhalterinę apskaitą ir finansinių 

ataskaitų sudarymą, atsižvelgiant į VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus. Apskaitos politikoje 

http://www.anyksciuziogelis.lt/
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pateikiama bendrųjų apskaitos principų, metodų ir taisyklių, skirtų Lopšelio-darželio buhalterinei 

apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti visuma. 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki 

šimtųjų euro dalių. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais 

išsami. 

II.2.  Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 Nematerialus turtas  pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei naudojamas Lopšelio-darželio 

veikloje ir  atitinka visus 13 -ajame VSAFAS pripažinimo kriterijus. 

Nustačius, kad turtas atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, apibrėžtus 13 VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“, jis registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nematerialusis turtas 

registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal turto vienetus. Duomenys įrašomi į nematerialiojo turto kortelę 

ir suteikiamas inventoriaus numeris. Nematerialiojo turto vienetui suteiktas inventoriaus numeris negali 

būti keičiamas per visą nematerialiojo turto buvimo  laiką. Inventoriaus numerį galima pakeisti tik tais 

atvejais, kai nustatoma, kad nematerialusis turtas buvo klaidingai sunumeruotas. 

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui. 

II.3.  Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12 VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“. Lopšelyje - darželyje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis 

atitinka visus šiuos požymius: 

           a)  ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 

b) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 

c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 

d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 500,00 eurų.  

e) perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

Lopšelyje-darželyje ilgalaikis materialus turtas sugrupuotas pagal turto grupes: 

Pastatai , (A.II.2) 

Infrastruktūros ir kiti statiniai (A.II.3) 

Mašinos ir įrenginiai, (A.II.5) 

Baldai ir biuro įranga, (A.2.8) 

Kitas ilgalaikis materialus turtas, (A.II.9). 

            Lopšelyje -darželyje ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi 0. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 

apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.  

 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant 

importo ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina 

netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę.  
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 Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ir susijusios su turto 

paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą. 

Darželio atliekami ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai skirstomi į šias pagrindines grupes: 

esminio pagerinimo darbų ir paprastojo remonto ir kitų panašaus pobūdžio darbų.  

Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas nėra pripažįstamas esminiu pagerinimu, išlaidos 

nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį padaromos. Pavyzdžiui, smulkus pastatų remontas. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 

metodas. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną mėnesį.        

II.4. Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 14 

VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15 VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus“ ir 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“.  

II.5.  Atsargos 

Atsargas Darželis pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 

– ajame  VSAFAS  Atsargos. 

Registruojamos atsargos apskaitoje pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM 

sąskaitą faktūrą, kvitą). Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina.  

Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas atsargų pirkimo PVM, nuolaidos ir nukainojimo sumos. 

Atsargos suskirstytos į grupes: 

 Medžiagos ir žaliavos: (raštinės reikmenys, maisto produktai, ūkinės medžiagos, sanitarijos ir 

higienos priemonės, kuras, medikamentai). inventorius. 

 Ūkinis inventorius: Baldai, ryšio priemonės ir organizacinė technika, elektros prietaisai, įrankiai, 

knygos, specialieji drabužiai, patalynė, kitas ūkinis inventorius. 

 Inventorius, kuris atiduodamas naudojimui iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Nebalansinėje 

sąskaitoje inventorius apskaitomas kiekiu ir suma kontrolės tikslais.  

II.6.  Išankstiniai apmokėjimai  

Išankstinių apmokėjimų suma registruojama apskaitoje pagal mokėjimo pavedimo turinį.  

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą 

dokumentą, pagal kurį sąnaudų turima patirti ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje 

apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos 

pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patiriamos (pvz., laikraščio 

prenumeratos metams sąnaudos bus išskaidytos į dvylika lygių dalių ir registruojamos apskaitoje  

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną).   
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II.7. Per vienerius metus gautinos sumos 

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Lopšelis-darželis įgyja teisę gauti pinigus ar 

kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Gautinos sumos 

pirminio pripažinimo metu darželyje grupuojamos pagal šiuos požymius: laikotarpį, mokėtoją, tikslą. 

Pagal atsiskaitymo laikotarpį gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes (ilgiau negu 12 mėn.) ir 

trumpalaikes. Pagal mokėtoją gautinos sumos skirstomos į gautinas sumas iš finansavimo sumų tiekėjų, iš 

pirkėjų ir kitas gautinas sumas.  

Gautinos sumos nuvertėjimo požymių neturi. 

II.8. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos lopšelyje-darželyje pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-

ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias lopšelis- darželis pervedė į 

biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo ir kt.pajamos), nėra laikoma finansavimo 

sumomis. 

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas, gautas 

ir panaudotas. Jos registruojamos apskaitoje pagal finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją, 

programas, kurioms vykdyti skirtos lėšos. 

            Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. 

II.9. Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, susijusios su 

įsipareigojimo atsiradimu, ir Darželis prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 

finansiniu turtu pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18 VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19 VSAFAS 

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatas.  

 Finansinius įsipareigojimus Darželis pripažįsta įsigijimo savikaina.  

Įsipareigojimai registruojami apskaitoje pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, 

žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.  

 Lopšelio-darželio įsipareigojimai įvertinami ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį ir visa-

da kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę). 

Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu – mokėtina pinigų suma, kurią numatoma su-

mokėti normaliomis verslo sąlygomis.  

II.10. Atidėjiniai 

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima 

tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio.  



 5 

Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, nes sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tik dar nėra 

gautas jų pagrindimo dokumentas.  

 Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus.  

II.11. Pajamos 

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 

VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažįstamos, jei negalima patikimai įvertinti 

sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba 

įvykiu, turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos 

kiekvienai pajamų grupei atskirai.  

Visos Darželis pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: pagrindinės veiklos; 

kitos veiklos;  finansinės ir investicinės veiklos.   

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Darželio nuostatuose nustatytą 

veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos 

kitos veiklos pajamoms pvz. ilgalaikio turto pardavimo pajamos, nuomos pajamos, nereikalingų atsargų 

paradavimo pajamos, turto naudojimo pajamos, baudų, sumų už konfiskuotą turtą ir kitų netesybų, 

susijusių su kita nei finansinė ar investicine veikla pajamos  ir pan. 

Gavus išankstinius apmokėjimus, pajamos nepripažįstamos, o registruojamos ateinančių 

laikotarpių pajamos arba gauti išankstiniai apmokėjimai. Jei išankstinio apmokėjimo sąskaita neišrašoma, 

registruojami gauti išankstiniai apmokėjimai. Pajamos pripažįstamos mėnesio pabaigoje tais atvejais, kai 

apskaičiuojama tiksli uždirbtų pajamų suma, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą ir sumą.  

Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas.  

Kompensacija už padarytas komunalines išlaidas nepripažįstama pajamomis. Surinktomis 

sumomis už padarytas komunalines išlaidas sumokama pagal pateiktas sąskaitas komunalinių paslaugų 

tiekėjams.  

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų 

sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos  paskutinę ataskaitinių 

metų dieną turi būti perkeltos į 31 sąskaitą  „Sukauptas perviršis ar deficitas“.  

II.12. Sąnaudos 

Sąnaudos pripažįstamos ir VSS apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip 

nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.  

Sąnaudos apskaitoje registruojamos: pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus 

(dažniausiai pripažįstamos paslaugų,  komandiruočių ir kt. sąnaudos); pagal išmokėjimo žiniaraščius 
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pagal kiekvieną gavėją (pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų, atostoginių kaupimų ir kt. 

sąnaudos). Šios sąnaudos  pripažįstamos kas mėnesį, atostogų kaupimai – kartą per metus. 

 Sąnaudų priskyrimas konkrečiai grupei reglamentuotas 11 VSAFAS. Išskiriamos šios sąnaudų 

grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir 

investicinės veiklos sąnaudos.  

 

III. PASTABOS 

 

   Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami 

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų 

straipsnio, kurį ji paaiškina. 

1 pastaba. Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas 

2020 m. esminių klaidų taisymo nebuvo. Per atskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo 

keičiama. (Priedas Nr.1). 

2 pastaba. Informacija pagal segmentus  

Informacija apie  praėjusio laikotarpio veiklos segmentus pateikiama Priede Nr.2. 

3 pastaba. Nematerialusis turtas 

Nematerialaus turto 2020  metų gruodžio 31 d. neturėjome. 

4 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 

Informacija apie  ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikiama Priede Nr.3.(Pastaba P04,P30). 

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigijome žaidimų aikštelę „Alytus“ už 2000,00 Eur. 2020 metais 

ilgalaikio materialaus turto nepardavėme, nenurašėme. 

2020 metų Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 

turto, kuris  yra nusidėvėjęs, bet naudojamas  veikloje. Jo įsigijimo savikaina 39547,34 Eur. Tai takeliai, 

šaligatviai, pavėsinės, smėlio dėžės, kompiuterinė ir kita biuro įranga.(Priedas Nr.4). 

5 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas 

Anykščių vaikų lopšelis - darželis „Žiogelis“ finansinio turto  neturi. 

6 pastaba. Biologinis turtas 

Biologinio turto neturime. 

7 pastaba. Atsargos  

Informacija apie atsargų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Priede Nr.5. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje atsargų sandėlyje turėjome už 576,63 eurus (Pastaba Nr.P08 - Maisto produktai 

likutis sandėlyje), nebalansinės sąskaitos likutis (naudojamos atsargos – 90851,63 €).  
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8 pastaba. Išankstiniai mokėjimai 

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama Priede Nr.6. 

Išankstiniai apmokėjimai - tai spaudos prenumerata bei vaikų draudimas nuo nelaimingų 

atsitikimų : likutis- 72,63 Eur. (Pastaba Nr.P09). 

9 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama Priede Nr.7. 

Ilgalaikių gautinų sumų Lopšelyje- darželyje nėra.  

Trumpalaikes per vienerius metus gautinas sumas 50206,78 Eur sudaro: gautinos įmokos už 

teikiamas paslaugas (tėvų įnašai) 3099,26 Eur; sukaupti atostoginiai 29344,29 Eur, atidėjiniai 5663,23 

eurai ir sukauptos pajamos už paslaugas 12100,00 eurų. (Pastaba Nr.P10). 

10 pastaba. Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus gautą ir panaudotą paramą 

2020 metais pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą iš VMI gavome 688,86 eurų. Lėšos 

kaupiamos. Priedas Nr.8,9. 

 11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Piniginiam turtui priskiriami visi Anykščių vaikų lopšelis - darželis „Žiogelis“ banke turimi pinigai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose buso 27580,87 Eur: biudžeto sąskaitos pinigų likutis – 0 

eurų, spec. lėšų sąskaitoje 3133,61 Eur, t.t. 446,82 Eur likutis specialiosios sąskaitos tėvų įnašai, 2686,79 

Eur sukaupti du proc. gauti iš VMI. 

Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 rugpjūčio 31 d.  vykdo 

projektą „Aš judu ir tave kviečiu“ bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo 

agentūra. Šiam projektui vykdyti atidaryta nauja sąskaita AB Šiaulių bankas Anykščių KAS. Šios sąskaitos 

likutis 2020-12-31 d. – 24447,26 eurai. (Pastaba Nr.P11). 

Kasos lopšelis-darželis neturi.  

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama Priede  Nr.10. 

12 pastaba. Finansavimo sumos 

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

laikotarpį pateikiame priede Nr.8, o informacija apie  finansavimo sumų likučius pateikiama  priede 

Nr.11. (Pastaba Nr.P12). 

13 pastaba. Sudarytos panaudos sutartys 

Pagal panaudos sutartį perduota dalis negyvenamų patalpų Anykščių meno mokyklai. Priedas 

Nr.12. 

14 pastaba. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

Anykščių vaikų lopšelyje - darželyje „Žiogelis“ yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą 

senatvės pensijos amžių, ryšium su tuo apskaičiuoti ir užregistruoti ilgalaikiai atidėjiniai, darbuotojų 



 8 

išeitinėms išmokoms mokėti sumoje 5663,23 Eur. (Pastaba Nr.P15). Atidėjiniai nediskontuojami, nes 

menamų palūkanų skaičiavimas, neteikia jokios naudos informacijos naudotojams. Priedas  Nr.13. 

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama Priede Nr.14. Trumpalaikius 

įsipareigojimus 29344,29 Eur sudaro sukaupti atostoginiai.  (Pastaba Nr.P17). 

15 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikiame priede Nr.15. 

2019 metais iš pagrindinės veiklos gauta 48871,80 Eur pajamų, 2020 metais iš pagrindinės veiklos 

gauta 37834,54 Eur pajamų. Pajamų sumažėjimas tiesiogiai siejamas su karantino įvedimu Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, ryšium su COVID-19. 

16 pastaba. Grynasis turtas 

Anykščių vaikų lopšelio–darželio „Žiogelis“ Grynojo turto pokyčių ataskaita“ nustato 

informacijos apie darželio grynąjį turtą grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 

Grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomas 4 VSAFO 6.1–6.6 punktuose nurodytų straipsnių pasikeitimas 

per ataskaitinį laikotarpį, nurodant šių straipsnių likutį laikotarpio pradžioje, pasikeitimus, įvykusius per 

ataskaitinį laikotarpį (padidėjimą, sumažėjimą, naujų rezervų sudarymą arba panaudojimą), ir likutį 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bei lyginamąją ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informaciją pagal šio 

standarto 1 priede pateiktą formą. Šioje formoje nurodyti straipsniai yra privalomi sudarant grynojo turto 

pokyčių ataskaitą. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ perviršis 2019 metais buvo 6847,77 Eur, 

2020 m. – 2357,88 Eur. (Pastaba Nr.P18). 

16 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Anykščių vaikų lopšelis - darželis „Žiogelis“  per ataskaitinį laikotarpį patyrė 537628,48 € 

sąnaudų. 

Didžiausią jų dalį -82,7% sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, atsargų 

įsigijimui-11,7%. komunalinėms paslaugoms-4,0%. 

17 pastaba. Nebalansinės sąskaitos 

Nebalansinės sąskaitos Naudojamos atsargos likutis 96040,64 Eur. (T.t. pagal panaudos sutartį  

naudojamas kompiuteris už 534,50 Eur).  

 

 

Direktorė                                                                                                                 Irena Petraitienė 

 

 

 

 

 



Priedas  Nr.

Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis"      Įmonės kodas   290024070

Nenaudojamo Ilgalaikio turto sąrašas

2020-12-31

002 Statiniai

000002 110001 Takeliai 20,0000 1987.12.31 1866,31 0,00 1866,31 0,00 0,00 0,00

000003 110003 Šaligatviai 20,0000 1987.12.31 4927,02 0,00 4927,02 0,00 0,00 0,00

000004 110004 Tvora 30,0000 2004.12.31 2184,60 0,00 2184,60 0,00 0,00 0,00

000005 101002 Ūkinis pastatas rūsys 30,0000 1997.12.31 1026,41 0,00 1026,41 0,00 0,00 0,00

000006 101003 Ūkinis pastatas garažas 40,0000 2009.12.31 2502,61 0,00 2502,61 0,00 0,00 0,00

000008 101005 Pavėsinės 10,0000 1976.12.31 552,01 0,00 552,01 0,00 0,00 0,00

000009 101006 Pavėsinės 10,0000 1977.12.31 552,01 0,00 552,01 0,00 0,00 0,00

000010 101007 Pavėsinės 10,0000 1977.12.31 552,02 0,00 552,02 0,00 0,00 0,00

000011 101008 Pavėsinės 10,0000 1977.12.31 552,02 0,00 552,02 0,00 0,00 0,00

000012 101013 Pavėsinės 10,0000 1977.12.31 552,02 0,00 552,02 0,00 0,00 0,00

Viso 15267,03 0,00 15267,03 0,00 0,00 0,00

003 Kitos mašinos ir įrengimai

000013 138018 Skalbimo mašina 7,00000 1986.12.31 335,96 0,00 335,96 0,00 0,00 0,00

000014 138023 Pianinas "RYGA" 20,0000 1987.12.31 388,38 0,00 388,38 0,00 0,00 0,00

000015 138036 Skalbimo mašina 10,0000 1978.01.31 947,06 0,00 947,06 0,00 0,00 0,00

000016 138039 Siurblys VILO TOP 15,0000 2004.12.31 430,09 0,00 430,09 0,00 0,00 0,00

000017 138040 Reguliatorius 15,0000 2014.12.31 554,04 0,00 554,04 0,00 0,00 0,00

000018 138041 Pavara 15,0000 2014.12.31 577,79 0,00 577,79 0,00 0,00 0,00

000019 138005 Šaldytuvas "SNAIGĖ" 7,00000 2008.11.30 289,62 0,00 289,62 0,00 0,00 0,00

000020 138025 Lyginimo mašina 15,0000 1993.12.31 1126,04 0,00 1126,04 0,00 0,00 0,00

000021 138050 Žaidimų kompektas Ežerėlio tvirtovė 5,00000 2011.12.31 839,90 0,00 839,90 0,00 0,00 0,00

000022 138046 Karstyklės Šilainių 5,00000 2011.12.31 492,35 0,00 492,35 0,00 0,00 0,00

000023 138047 Raseinių bajorkemis 5,00000 2011.12.31 463,39 0,00 463,39 0,00 0,00 0,00

000024 138049 Skalbyklė Ardo 5,00000 2011.12.31 304,68 0,00 304,68 0,00 0,00 0,00

000025 138051 Smėlio dėžė su dangčiu 5,00000 2012.09.30 217,22 0,00 217,22 0,00 0,00 0,00

000026 138052 Smėlio dėžė su dangčiu 5,00000 2012.09.30 217,22 0,00 217,22 0,00 0,00 0,00

000027 138053 Smėlio dėžė su dangčiu 5,00000 2012.12.31 192,60 0,00 192,60 0,00 0,00 0,00

000028 138055 Wesco mankštos priemonių komplektas Nr.1 7,00000 2014.12.31 290,20 0,00 290,20 0,00 0,00 0,00

000029 138056 Wesco mankštos priemonių komplektas Nr.2 7,00000 2014.12.31 380,27 0,00 380,27 0,00 0,00 0,00

000030 138058 Televizorius 5,00000 2012.12.31 695,09 0,00 695,09 0,00 0,00 0,00

000031 138059 Virtuvei garintuvas 7,00000 2015.12.31 1129,52 0,00 1129,52 0,00 0,00 0,00

000032 138060 Biblioteka "Pasaulio pažinimas" 7,00000 2015.12.31 897,82 0,00 897,82 0,00 0,00 0,00

000033 138061 Lentynų rinkinys"Traukinukas mažas" 7,00000 2015.12.31 433,56 0,00 433,56 0,00 0,00 0,00

000034 138062 Smėlio dėžė su dangčiu 5,00000 2013.12.31 260,66 0,00 260,66 0,00 0,00 0,00

000035 138068 Elektrinė mėsmalė 5,00000 2016.12.31 492,35 0,00 492,35 0,00 0,00 0,00

000036 138070 Pramoninė skalbimo mašina NF3LL 5,00000 2017.11.30 1576,98 0,00 1576,98 0,00 0,00 0,00

000037 138072 Mobilus oro dezinfekavimo įrenginys 5,00000 2018.12.31 448,91 0,00 448,91 0,00 0,00 0,00

000058 138076 Žaidimų aikštelė "Mažylis" 2,00000 2019.11.30 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

Viso 14981,70 0,00 14981,70 0,00 0,00 0,00

004 Baldai

000038 163054 Sekcija "ERA 2" 10,0000 1997.03.31 349,28 0,00 349,28 0,00 0,00 0,00

000039 163074 Ofiso baldai 7,00000 2013.04.30 457,02 0,00 457,02 0,00 0,00 0,00

000040 163075 Komodų rinkinys Spindulėlis 6,00000 2019.12.31 444,57 0,00 444,57 0,00 0,00 0,00

000041 163076 Kampinis kamuolių baseinas Žuvytė 6,00000 2019.12.31 318,58 0,00 318,58 0,00 0,00 0,00

Viso 1569,45 0,00 1569,45 0,00 0,00 0,00

005 Kompiuterinė įranga

000042 138043 Kompiuteris 4,00000 2007.12.31 685,24 0,00 685,24 0,00 0,00 0,00

000043 138044 Monitorius 4,00000 2007.12.31 160,74 0,00 160,74 0,00 0,00 0,00

000044 140366 Kompiuteris Celeron 5,00000 2013.04.30 858,41 0,00 858,41 0,00 0,00 0,00

000045 140335 Kompiuteris Pentium III 5,00000 2013.04.30 1218,00 0,00 1218,00 0,00 0,00 0,00

000046 138063 Nešiojamas kompiuteris Toshiba 4,00000 2014.12.31 579,24 0,00 579,24 0,00 0,00 0,00

000047 138064 Kompiuteris INTEL CORE 4,00000 2014.12.31 579,00 0,00 579,00 0,00 0,00 0,00

000048 138067 Nešiojamas kompiuteris Asus 4,00000 2015.09.30 422,84 0,00 422,84 0,00 0,00 0,00

000056 138074 Asmeninis kompiuteris (Intel Core i5-6500 QC 3.2GHz)3,00000 2019.11.30 547,80 0,00 547,80 0,00 0,00 0,00

Viso 5051,27 0,00 5051,27 0,00 0,00 0,00

006 Kita biuro įranga

000049 138045 Multifunkcinis įrenginys 5,00000 2008.12.31 419,66 0,00 419,66 0,00 0,00 0,00

000050 138065 Spausdintuvas Canon 6,00000 2016.12.31 346,93 0,00 346,93 0,00 0,00 0,00

000051 138066 Projektorius BENQ 6,00000 2016.12.31 378,13 0,00 378,13 0,00 0,00 0,00

000052 138073 Hitachi CP-CW250WN projektorius 3,00000 2017.12.31 667,59 0,00 667,59 0,00 0,00 0,00

Viso 1812,31 0,00 1812,31 0,00 0,00 0,00

007 Scenos meno priemonės

000053 138168 Kolonėlė su stiprintuvu 3,00000 2014.12.31 360,58 0,00 360,58 0,00 0,00 0,00

008 Kitas IMT

000057 138075 Skaitmeninė filmavimo kamera Sony HDR-CX625B2,00000 2018.11.30 505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00

Iš viso nudėvėto turto: 39547,34 0,00 39547,34 0,00 0,00 0,00

Eil. Nr. Inventor. Turto pavadinimas

Naudojimas 

metais Savikaina Likutinė vertė

Galutinio 

nusid.data

Likvidacinė 

vertė

Viso  

nudėvėta

Viso 

nuvertėjimas

Nudėvėta  

periode



2020-12-31

Kodas Pinigais

Turtu, 

išskyrus 

pinigus

Paslaugomis

Turto 

panauda*

*

1 3 4 5 6 7 8

1. 0,00

1.1. 0,00

1.2. 0,00

2. 0,00

2.1. 0,00

2.2. 0,00

3. X 0,00

4. X 688,86 X X X 688,86

5. X 0,00

6. 0,00

6.1. 0,00

6.2. 0,00

7. X 688,86 0,00 0,00 0,00 688,86

• nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

• ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.·

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

• kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos 

davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

Iš viso

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

......

Užsienio valstybių juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys* 

Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį

Anonimiškai

......

Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

......

......

......

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas

2

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys

......

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                                                7 priedas               

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Iš viso gauta 

paramos per 

ataskaitinį 

laikotarpį *** 

Eil. 

Nr.

Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis" 



                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                                                8 priedas               

Gauta*

Pergrupuota į 

kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 

subjekto 

veikloje

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Perduota ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

1 3 4 5 6 7 8 9

1. 1997,84 688,86 2686,70

2. 0,00

3. 0,00

4. 0,00

5. 1997,84 688,86 0 0 0 0 2686,70

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis 

raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Paramos 

likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Turtu, išskyrus pinigus

Paslaugomis

Iš viso

Turto panauda

Eil. 

Nr.
Paramos rūšis

Gautos paramos 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis" 

2020 m. gruodžio 31 d.

2

Pinigais
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