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PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „PAPARTIS“ 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022.03.28 NR. BD-(4.2)-025 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

Panevėžio lopšelis-darželis „Papartis“, subjekto kodas - 190418018, biudžetinė įstaiga 

 

Adresas: Dariaus ir Girėno 41 g, LT-37334, Panevėžys, Lietuvos Respublika 

 

Subjektas užsiima ikimokyklinio ugdymo veikla. 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ir 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 

48 48 

 

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

 

Nėra 

 

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

 

Veikla buvo vykdoma visus 2021 m. 
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II. APSKAITOS POLITIKA 

2.1. Finansinių ataskaitų forma 

Panevėžio lopšelio – darželio „Papartis“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, lopšelio – 

darželio direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VI-11 patvirtintu apskaitos vadovu. Mokyklos 

finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su 

kalendoriniu ketvirčiu. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

1. Finansinės būklės ataskaita. 

2. Veiklos rezultatų ataskaita. 

3. Pinigų srautų ataskaita. 

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita. 

5. Aiškinamasis raštas 

2.2. Finansinių ataskaitų valiuta 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienais – 

eurais ir centais. Finansinės ataskaitos sudarytos ir į VSAKIS pateiktos eurų ir centų tikslumu. 

 

2.3. Nematerialusis turtas 
 

           Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus 

reikalavimus. Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto 

apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas ir visos su juo 

susijusios operacijos registruojamos 1 klasės 11 grupės sąskaitų plano sąskaitose. Nematerialusis turtas 

pagal pobūdį skirstomas į šias grupes:  

 plėtros darbai; 

 programinė įranga ir jos licencijos; 

 patentai ir licencijos, išskyrus licencijas programinei įrangai; 

 literatūros, mokslo ir meno kūriniai; 

 kitas nematerialusis turtas; 

 nebaigti projektai;  

 išankstiniai apmokėjimai. 

 

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. L/d „Papartis“ įsigytas turtas pripažįstamas 

ilgalaikiu materialiuoju turtu tada, kai jo įsigijimo kaina nėra mažesnė nei 500 Eur. 
Ilgalaikis materialus turtas registruojamas 1 klasės sąskaitose „Ilgalaikis turtas“ 12 „Ilgalaikis materialus 

turtas“ 

1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 

1202203 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo nuvertėjimas (-) 

1202204 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo nusidėvėjimas (-) 
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1203201 Kitų statinių įsigijimo savikaina 

1203203 Kitų statinių nuvertėjimas (-) 

1203204 Kitų statinių nusidėvėjimas (-) 

 

1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina 

1205403 Kitų mašinų ir įrenginių nuvertėjimas (-) 

1205404 Kitų mašinų ir įrenginių nusidėvėjimas (-) 

 

1208 Baldai ir biuro įranga 

1208101 Baldų įsigijimo savikaina 

1208103 Baldų nuvertėjimas (-) 

1208104 Baldų nusidėvėjimas (-) 

1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina 

1208203 Kompiuterinės įrangos nuvertėjimas (-) 

1208204 Kompiuterinės įrangos nusidėvejimas (-) 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

 Negyvenami pastatai; 

 Kiti statiniai; 

 Kitos mašinos ir įrengimai; 

 Baldai ir biuro įranga. 

 

Ilgalaikis materialus turtas yra nuosavas ir visas naudojamas veikloje. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis 

yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte 

(išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos 

esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 

mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito 

mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai 

turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei 

yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų 

ataskaitos straipsnyje.  

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto 

pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės 

pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 

savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina 

naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo 

naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.  

Jei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos bus ar buvo apmokėtos iš finansavimo sumų arba 

jos gautos nemokamai, registruojamos finansavimo sumos, pagal 2.8 skyriuje “Finansavimo sumos“ 

nurodytą apskaitos tvarką. 
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2.5. Biologinis turtas 
 

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ biologinio turto neturi. 

 

2.6. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 
 

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir 

investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“. 

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto 

apibrėžimą, pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pagal 14-ojo 

VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ nuostatų nevykdo. 

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ ilgalaikio finansinio turto neturi. 

Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas: 

 Pinigus ir pinigų ekvivalentus: 

 Pinigai banko sąskaitose; 

 Pagal valiutą: 

 Eurus; 

 Pagal pinigų paskirtį: 

 Savivaldybės biudžeto asignavimus; 

 Valstybės biudžeto asignavimus; 

 Spec. lėšas; 

 Kitas lėšas. 

 Gautinas sumas pagal finansavimo šaltinį; 

 Sukauptas finansavimo pajamas; 

 Mokėtinas sumas, susijusias su vykdoma veikla; 

 Sukauptas sąnaudas; 

 Gautus išankstinius mokėjimus. 

 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios 

išmokos“.Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.  

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 

 Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą 

 Grąžintinos finansavimo sumos 

 Tiekėjams mokėtinos sumos 

 Mokėtinos sumos darbuotojams 

 Mokėtini veiklos mokesčiai 

 Gauti išankstiniai mokėjimai 

 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 

             Trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami 6 klasės sąskaitose„Trumpalaikiai įsipareigojimai“. 

 

2.7.Atsargos 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-

ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 
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Atsargos registruojamos 2 klasės sąskaitose „Trumpalaikis turtas“ 20 „Atsargos“: 

2014001 Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina 

2014002 Maisto produktų įsigijimo savikaina 

2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 

Atsargos pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

 Medžiagos ir žaliavos: 

Maisto produktai; 

Medikamentai; 

Kitos medžiagos ir žaliavos; 

Atsarginės dalys; 

Kuras ir tepalai; 

Ūkinės medžiagos; 

 

 Ūkinis inventorius: 

Ūkinis inventorius; 

Apranga ir patalynė; 

Atsargos skirtos parduoti. 

        Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė 

neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, 

išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, 

išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo 

pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba 

pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje 

registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.  

Pirminio pripažinimo atveju pripažįstama įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Virtuvėje 

nebaigtos gamybos nebūna. Maisto produktai į sąnaudas traukiami faktine savikaina. Sąnaudų straipsniai 

detalizuojami kaip nurodyta sąskaitų plane. Maisto produktų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 

nurašoma į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą iškarto juos atidavus naudoti maisto gamybai. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 

vertė iškarto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje, 

pinigine išraiška kaip nurodyta atsargų tvarkos apraše ( 0 klasė „Nebalansinės sąskaitos“ 0210001 Ūkinis 

inventorius). 

Jei atsargų įsigijimo išlaidos bus ar buvo apmokėtos iš finansavimo sumų arba jos gautos 

nemokamai, registruojamos susijusios finansavimo sumų operacijos pagal 20 VSAFAS reikalavimus. 

Atsargos apskaitomos nuolat apskaitomų atsargų metodu. Apskaičiuojant atsargų sąnaudas teikiant 

paslaugas ar gaminant, vedama pagal vidutines kainas. 

 

2.8. Finansavimo sumos 
 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos”. 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus  pripažinimo kriterijus. 

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas. 

Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas 

išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Finansavimo sumos registruojamos 4 klasėje „Finansavimo sumos“ 41 sąskaitose „Finansavimo 

sumos (gautinos)“ ir 42 sąskaitose „Finansavimo sumos (gautos)“. 

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į į lėšas nepiniginiam turtui 

(ilgalaikiam turtui, atsargoms) įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas 

arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam 

turtui įsigyti. 
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Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

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

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos, gautinos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos l/d „Papartis“ 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos 

finansavimo sumos.  

 

2.9. Atidėjiniai 
 

Atidėjiniai – tai įsipareigojimai, kurių galutinis įvykdymo laikas ar galutinės sumos neįmanoma 

tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Jie pripažįstami ir registruojami  tada,  kai lopšelis - 

darželis dėl įvykio praeityje turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad 

jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

Atidėjiniai turi būti peržiūrimi kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.  

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ atidėjiniai tai numatomos išeitinės išmokos darbuotojams. 

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

 

2.10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 

 

Lopšelis – darželis „Papartis“ nuomos, finansinės nuomos (lizingo) neturi. 
 

2.11. Segmentai 
 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS „Segmentai“. 

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės 

funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 

Panevėžio lopšelio – darželio „Papartis“ segmentas – Švietimas. 

Panevėžio lopšelio – darželio „Papartis“ turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų 

apskaitą tvarko pagal švietimo segmentą, t. y. taip, kad galėtų pagal šį segmentą teisingai užregistruoti 

pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.  
 

2.12.Kitos pajamos 

 

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

20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VSS gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias 

sąnaudas. Pajamomis laikoma tik lopšelio - darželio „Papartis“  gaunama ekonominė nauda. Įstaigos  

pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra pačios įstaigos 

gaunama ekonominė nauda. 

Pajamos registruojamos 7 klasės sąskaitose „Pajamos“ 

 Įstaigos pajamos yra šios: 

 Tėvų mokesčiai už vaikų maitinimą įstaigoje; 

 Tėvų mokesčiai už vaikų išlaikymą įstaigoje; 

 Pagal labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą pervedamos lėšos 

iš VMI ; 

 Finansavimas iš savivaldybės biudžeto įstaigos išlaikymui; 
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 Finansavimas iš valstybės biudžeto įstaigos išlaikymui ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų nemokamam maitinimui; 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų 

gavimo momento. 

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

 

2.13.Sąnaudos   
 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. 

Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai 

nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  
Sąnaudos apskaitoje registruojamos vadovaujantis sąskaitomis – faktūromis, išmokėjimo 

žiniaraščiais pagal kiekvieną gavėją, buhalterinėmis pažymomis, įvairiais kitais dokumentais.  

Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose „Sąnaudos“. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką.  Sąnaudos skirstomos pagal sukauptų sąnaudų rūšis: 

 Darbo užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo; 

 Kasmetinių atostogų ir Valstybinio socialinio draudimo; 

 Ilgalaikio turo nusidėvėjimo ir amortizacijos; 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių; 

 Kvalifikacijos kėlimo; 

 Paprastojo remonto ir eksploatavimo; 

 Sunaudotų atsargų; 

 Kitų paslaugų; 

 Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 

šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sukauptų atostoginių sąnaudos skaičiuojamos vieną kartą į metus, metų gale. 

Užregistravus metinio laikotarpio sąnaudas, jos turi būti uždaromos. Sąskaitų likučiai turi būti 

perkeliami į sąskaitą 3110001. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais 

atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos 

sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą. 

 

2.14. Operacijos užsienio valiuta 

 

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ operacijų užsienio valiuta nevykdo. 

 

2.15. Straipsnių tarpusavio užskaitos 

 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos 

(pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 

ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

2.16. Kiti apskaitos principai 
 

Gautinos sumos 
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Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Pagal tikslą VSS gautinas sumas skirsto į:  

 Trumpalaikes; 

 Finansavimo; 

 Turto naudojimo; 

 Parduotų prekių, turto, paslaugų; 

 Baudų ir netesybų; 

 Sukauptas gautinas; 

 Kitas gautinas. 

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos registruojamos 2 klasės sąskaitose „Trumpalaikis 

turtas“ 21 sąskaitose „Išankstiniai apmokėjimai“  ir 22 sąskaitose „Per vienerius metus gautinos sumos“. 

Gautinos sumos priminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinos sumos 

nenurašomos tol, kol įstaiga turi teisę į gautinas sumas ir paslaugas arba turtą pagal išankstinius 

apmokėjimus. Šioms sumoms yra skaičiuojamas nuvertėjimas ir iš apskaitos jos gali būti nurašomos 

suėjus senaties terminui arba esant kitoms svarbioms aplinkybėms( skolininkui bankrutavus). 

Ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuojama savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. Trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo 

nuostolius.  Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai 

aprašomi Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos apraše.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios 

investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų 

terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 

Panevėžio lopšelyje – darželyje  „Papartis“ yra: 

 grynieji pinigai kasoje eurais: surinktas mokestis už maitinimą ir ugdymą; 

 pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais: savivaldybės biudžeto asignavimai, valstybės 

biudžeto asignavimai, spec. lėšos, paramos lėšoms, nemokamo maitinimo lėšos. 

Pinigai registruojami 2 klasės sąskaitose „Trumpalaikis turtas“ 24 sąskaitose „Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai“.  

 

Turto nuvertėjimas 

 

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame VSAFAS 

„Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama 

finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių 

nuvertėjimo požymių, įstaiga nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant 

turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos 

sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto 

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto 

įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas 

registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei 

turto balansinė vertė. 

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto 

nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri 

būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 
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Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,  perskaičiuojamos 

būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad 

turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo 

naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant 

nusidėvėjimo sąnaudas.  
 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 
 

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi. 
 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose 

taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai,  neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas 

ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

 

APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ 

TAISYMAS 

Apskaitos politikos keitimas 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti 

skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos 

rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Panevėžio lopšelis - darželis „Papartis“ pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasis 

nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų 

ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, 

pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 

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

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja 

apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra 

pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos 

politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių 

laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika 

pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje 

„Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos 

politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji 

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

nekoreguojama. 

            Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys: 

Apskaitos politika 2021 m. nebuvo keista. 

Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 

atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Įstaigos apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos atitinkamos komisijos, kurios 

yra atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą, taip pat poveikio 

nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose. 
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Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas: 

 laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui; 

 laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir 

jiems. 

Įstaiga apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, 

kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 

finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas 

tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas įstaigos pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti 

(pvz., nusidėvėjimo normatyvas).  

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti 

Nėra 

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių: 

Nėra 

Apskaitos klaidų taisymas 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba 

kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per 

finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės  arba 0,25 procento turto vertės. 

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 

ataskaitose.  

Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

 jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo 

užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos 

eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

 jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas 

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama 

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

pateikiama aiškinamajame rašte. 

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais 

padarytos klaidos (trumpas aprašymas): 

Klaidų ankstesniais metais nebuvo 

 

 

III. Pastabos 

 
3.1. Nematerialusis turtas (Pastabos Nr. P03) 

 

13 VSAFAS 1 priedas 

 

Panevėžio lopšelio – darželio „Papartis“ ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertė metų pradžioje 

buvo 1052,62 Eur. Nusidėvėjimo suma metų pradžioje 420,96 Eur. Per metus visas ilgalaikio 

nematerialiojo turto nusidėvėjimas 631,66 Eur. 2021 m. ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo nei įsigyta, 

nei nurašyta. Metų pabaigai viso ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 1052,62 Eur, nusidėvėjimo suma 

1052,62 Eur ir likutinė vertė metų pabaigoje 0 Eur. 
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3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (Pastabos Nr. P04) 

 

12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas 

 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė metų pradžioje buvo 630095,81 Eur, nusidėvėjimo suma 

232180,36 Eur (nusidėvėjimas per 2021 m. 11692,87 Eur), likutinė vertė 397915,45 Eur. 2021 m. buvo 

padidinta pastato vertė dėl esminio pagerinimo darbų, t. y. įvesta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, 

kurios vertė 11011,00 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas 2021 m. sausio 1 d. buvo 422,60 Eur. Nurašyto 

visiškai nusidėvėjusio turto vertė 2021 m. 3356,70 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo 

turto įsigijimo vertė 637750,11 Eur, nusidėvėjimo suma 243873,23 Eur, nurašyto turto nusidėvėjimo 

vertė 3356,70 Eur, likutinė vertė 397233,58 Eur. 

 

3.5. Atsargos (Pastabos Nr. P08) 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 

LAIKOTARPĮ“ detalizavimas: 

 

2021.01.01 atsargų likutis buvo 852,23 Eur,  tai maisto atsargos sandėlyje. 2021 m. įsigyta turto savikaina 

yra 83790,93 Eur: maisto įsigyta už 68935,50 Eur, ūkinio inventoriaus įsigyta už 9237,68 Eur, medžiagų 

įsigyta už 5617,75 Eur. 2021 m. nemokamai gauta atsargų už 5160,99 Eur: parama vaikams (pieno ir 

vaisių) už 3106,33 Eur, parama dėl covid-19 984,22, planšetiniai kompiuteriai 922,02, kitos pekės 148,42 

Eur. 2021 m. atsargų sumažėjimas 88904,24 Eur: maisto atsargų sunaudota  už 69160,66 Eur, parama 

vaikams (pieno ir vaisių) už 3106,33 Eur, visas ūkinis inventorius už 10223,90 Eur perkeltas į 

užbalansinę sąskaitą, medžiagų  sunaudota veikloje už 6413,35 Eur,  2021.12.31 atsargų likutis sandėlyje 

899,91 Eur, tai maisto produktai. 

 

3.6 Išankstiniai apmokėjimai (Pastabos Nr. P09) 

 

6 VSAFAS (6 priedas) 

 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 746,57 Eur. Įstaigos užsakyta prenumerata 2022 m. 659,19 Eur, 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos perduotos finansavimo sumos skirtos prenumeratai      

2022 m. 87,38 Eur.  

 

3.7 Per vienus metus gautinos sumos (Pastabos Nr. P10) 

 

17 VSAFAS (7 priedas) 

 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, tai  tėvų mokesčio ir nuomos nesumokėtas likutis  739,37 Eur: už 

mitybą 398,20 Eur, 341,17 Eur įstaigos reikmėms. Sukauptos gautinos sumos 55954,51 Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 21496,47 Eur: sukaupti atostoginiai 20054,07 Eur ir nuo jų  299,66 Eur soc. 

draudimo įmokų, komunalinės paslaugos  už sunaudotą šilumos energiją iš šiukšlių išvežimą – 1142,74 

Eur. Iš valstybės lėšų mokinio krepšeliui  27133,14 Eur, sukaupti atostoginiai 26741,39 Eur ir nuo jų  391 

75 Eur soc. draudimo įmokų. 7324,90 Eur gautinos spec. lėšos, kurios buvo pervestos į savivaldybę, bet 

nebuvo grąžintos. 

 
3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastabos Nr. P11) 

 

17 VSAFAS (8 priedas) 

 

Pinigai bankų sąskaitose 4055,84 Eur, tai  paramos lėšos 2%  nuo gyventojų pajamų mokesčio.  

 

3.9. Finansavimo sumos (Pastabos Nr. P12) 
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20 stand. (4 priedas, 5 priedas) 

Finansavimo sumų likutis 2021.12.31 yra 399958,69:  395542,63 ilgalaikio turto vertė, 4055,84 Eur kitų 

šaltinių lėšos atsargoms ir kitoms išlaidoms įsigyti ir 87,38 Eur finansavimo sumos 2021 m. 

prenumeratai, 272,84 Eur COVID apsaugos priemonių likutis. 

 

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS: 

 
Ei

Nr 

Finansavimo sumos Finansavimo  

sumos (gautos) 

 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veikloje 

 

Finansavi

mo 

sumos  

grąžintos 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 

1 Iš valstybės biudžeto:  333038,62 333862,26 100,00 37791,80 

    valstybės lėšos (likutis 38715,44) 318077,32 318900,96 100,00 37791,80 

    socialinė parama (nemokamo maitinimo) 13583,20 13583,20  0,00 

    nemokamai gautas turtas 174,39 174,39  0,00 

    parama (pienas, vaisiai) 1203,71 1203,71  0,00 

    ....     

2 Iš savivaldybės biudžeto: 401196,57 395477,70  142655,08 

    aplinkai finansuoti (likutis 136850,83) 386117,29 380400,42  142567,70 

    Lėšos vamzdyno remontui 1499,00 1499,00  0,00 

    nemokamai gautas turtas 12743,35 12743,35  0,00 

   finansavimo sumos signalizacijai, 

draudimas ir kita 

749,55 749,55  0,00 

   finansavimo sumos prenumeratai (85,38) 87,38 85,38  87,38 

    ....     

3 Iš kitų šaltinių: 2062,14 6647,68  5357,98 

    parama pinigais turtui, IT (likutis 8721,83) 1965,13 5340,92  5346,04 

    parama išlaidoms (likutis 1221,69) 21,28 1231,03  11,94 

 nemokamai gautas turtas 75,73 75,73  0,00 

 ....     

4   Iš Europos Sąjungos: 1974,81 7208,73  214153,83 

   Ilgalaikio materialaus turto 

 (likutis 219387,75) 

0,00 5233,92  214153,83 

    nemokamai gautas turtas 72,19 72,19  0,00 

    parama (pienas, vaisiai) 1902,62 1902,62  0,00 

 ....     

 Iš viso:  (likutis 404982,92) 738272,14 743196,37 100,00 399958,69 

 

Pergrupavimas: valstybės lėšų 18675,69 Eur: nemokamas maitinimas 13583,20 Eur, 5092,49 Eur 

kompiuterinė įranga, žaislai, mokymosi priemonės, savivaldybės lėšos 3141,59 Eur: 3704,52 mityba, 

1302,93 Eur skalbimo paslauga, santechnikos prekės vamzdyno remontui. Kitų lėšų pergrupavimas buvo 

5000,00 Eur iš turtui įsigyti į išlaidoms kompensuoti. Informacija apie gautą ir panaudotą paramą pagal 6 

VSAFAS 7,8 priedus pridedama prieduose prie finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto. 

 

3.10. Atidėjiniai (Pastabos Nr. P18) 

 

Atidėjinių suma 7759,95 Eur (savivaldybės lėšos 5200,85 Eur, valstybės lėšos 2559,10 Eur). Išeitinių 

išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui.  
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3.10. Įsipareigojimai (Pastabos Nr. P17) 

 

17 VSAFAS (9; 10;11;12;13 priedai) 

 

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nėra. Tiekėjams mokėtinos sumos 1335,83 Eur: įsiskolinimas 

už šildymą UAB „Panevėžio energija“ 1026,20 Eur (savivaldybės lėšos), už šiukšlių išvežimą AB 

„Panevėžio specialusis autotransportas“ 116,54 Eur (savivaldybės lėšos), už maisto produktus UAB 

„Panevėžio bičiulis“ 176,71 Eur, už ryšių paslaugas AB „Teo LT“ 16,38 Eur. Sukauptos mokėtinos 

sumos – 47486,87 Eur, tai sukauptos atostoginių darbo užmokesčio sąnaudos 46795,46Eur (20054,07 Eur 

savivaldybės biudžeto lėšos, 24862,88 Eur ikimokyklinio krepšelio lėšos, 1878,51 Eur priešmokyklinio 

krepšelio lėšos) ir  nuo jų socialinės įmokos – 691,41 Eur (299,66 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 

364,51 Eur ikimokyklinio krepšelio lėšos, 27,24 Eur priešmokyklinio krepšelio lėšos). Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai – 3884,08 Eur, tai tėvų permokos už vaikų išlaikymą įstaigoje (mitybos 3649,72 Eur, 

ugdymo 234,36 Eur). 

 

3.12. Grynasis turtas  

 

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: 

Nėra 

Kitų rezervų sudarymo priežastys: 

Nėra 

 

3.13. Kitos pajamos (Pastabos Nr. P21) 

 

10 VSAFAS ( 2 priedas ) 

 

Priskaityta pagrindinės veiklos pajamų per 2021 m. 68418,84 Eur. 

Priskaityta kitos veiklos pajamų 113,83 Eur, tai pajamos už nuomą.  

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „KITOS PAJAMOS“, detalizavimas: 

Tėvų įmokos už maitinimą 42400,23 Eur , darbuotojų  maitinimas 1075,59 Eur, lėšos įstaigos reikmėms 

24943,02 Eur, lėšos už patalpų nuomą 113,83 Eur. Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį. 

 

3.17. Segmentai (Pastabos Nr. P02) 

 

25 VSAFAS (1 priedas) 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui 674148,65 Eur, iš jų savivaldybės 

biudžeto lėšos 359631,31 Eur, valstybės – 314517,34 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 12324,53 Eur, 

iš jų ES lėšos 5233,92 Eur, savivaldybės biudžeto – 5566,97 Eur, valstybės – 923,64 Eur, spec. lėšos – 

259,08 Eur, iš kitų lėšų – 340,92 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių 25534,85 Eur, iš jų: šildymui – 

16289,28 Eur (savivaldybės lėšos), elektros energijai – 2976,02 Eur, (savivaldybės lėšos), vandentiekiui ir 

kanalizacijai – 1986,58 Eur (savivaldybės lėšos), ryšiams – 1261,99 Eur (spec. lėšos), buitinių atliekų 

išvežimas – 1790,86 Eur (savivaldybės lėšos), šiluminio punkto priežiūra – 1230,12 Eur (savivaldybės 

lėšos – 1200,00 Eur, spec. lėšos – 30,12 Eur). Kvalifikacijai – 2302,87 Eur (mokinio krepšelio 1900,00 

Eur, spec. lėšos 402,87 Eur). Sunaudota atsargų 88904,24 Eur: 7,99 Eur Europos lėšos, 5899,51 Eur 

savivaldybės biudžeto lėšos, 60900,40 Eur maitinimo ir ugdymo lėšos, 3106,33 Eur parama vaikams,  

18850,08 Eur valstybės lėšos, iš jų  13583,20 Eur nemokamam maitinimui, 4432,49 Eur mokinio 

krepšelis, 834,39 kitos valstybės lėšos,  139,93 Eur  kitos lėšos. Pagrindinės veiklos sąnaudos kitų 

paslaugų 25449,54 Eur (4405,50 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 13155,50 Eur maitinimo ir ugdymo 

lėšos, 1657,51 Eur valstybės lėšos, 6231,03 Eur  kitos lėšos).  

 

3.18. Poataskaitiniai įvykiai (Pastabos Nr. P26) 

 

Poataskaitinių įvykių lopšelyje-darželyje nėra. 



 14 

 

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus pateikimo data yra 2022 m. kovo 15 d. 

 

PRIDEDAMA: 

1. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7, 8 priedai; 2 lapai. 

  

Direktorė                                                                          Vaiva Balčėtienė 

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas                    (parašas)                    (vardas, pavardė) 

 

Vyr. buhalterė             Jolita  Juškaitė 

 (parašas) 



 15 
1 

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų  

aiškinamasis raštas“ 

7 priedas 

 

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

 

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ  

 

Eil. 

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 
Iš viso gauta paramos 

per ataskaitinį 

laikotarpį ***  

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, 

pavadinimas 
Kodas Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis 
Turto 

panauda** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys       

1.1. Viešojo sektoriaus subjektai       

1.2. Ne viešojo sektoriaus subjektai       

2.  Užsienio valstybių juridiniai asmenys       

2.1.        

3. Fiziniai asmenys*  X 21,28    21,28 

4.  Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 
X 1965,13 X X X 1965,13 

5. Anonimiškai X      

6. Gauta iš paramos lėšų įgyto turto       

6.1.        

7. Iš viso X 1986,41    1986,41 

 
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 

** Jei panauda gautas: 

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

 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; 

 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. 
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                                                                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų   

       aiškinamasis raštas“ 

       8 priedas 

 

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma) 

 

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  

 

Eil. 

Nr. 
Paramos rūšis 

Gautos 

paramos 

likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį Paramos 

likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 
Gauta* 

Pergrupuota į 

kitą paramos 

rūšį 

Sunaudota 

subjekto 

veikloje 

Perduota 

kitiems viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Perduota ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Pinigais 8300,46 1986,41  6231,03   4055,84 

2.  Turtu, išskyrus 

pinigus 

       

3. Paslaugomis        

4. Turto panauda        

5. Iš viso 8300,46 1986,41  6231,03   4055,84 

 
* 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 

 

 



Panevėžio lopšelis-darželis "Papartis",  190418018, Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  Patvirtinta
 ID: -2147396064
 D/L: 2022-05-23 09:05:25

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  404.993,53 398.547,11

I Nematerialusis turtas 0,00 631,66

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00 631,66

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 397.233,58 397.915,45

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  380.839,39 379.543,30

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  11.288,44 12.177,28

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  4.542,82 5.381,86

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  562,93 813,01

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  0,00

III Ilgalaikis finansinis turtas 7.759,95

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  62.396,20 73.105,24

I Atsargos P08 899,91 852,23

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  899,91 852,23

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai P09 746,57 758,76

III Per vienus metus gautinos sumos P10 56.693,88 63.130,71

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 739,37 511,50

III.5    Sukauptos gautinos sumos  55.954,51 62.619,21

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 4.055,84 8.363,54

IŠ VISO TURTO:  467.389,73 471.652,35
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 399.958,69 404.982,92
I Iš valstybės biudžeto 37.791,80 38.715,44
II Iš savivaldybės biudžeto 142.655,08 136.936,21
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 214.153,83 219.387,75
IV Iš kitų šaltinių 5.357,98 9.943,52
E ĮSIPAREIGOJIMAI 60.466,73 52.216,35
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 7.759,95 3.967,00
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai P15 7.759,95 3.967,00
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 52.706,78 48.249,35
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 P17 1.335,83 771,35
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 47.486,87 42.357,20
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 3.884,08 5.120,80
F GRYNASIS TURTAS P18 6.964,31 14.453,08
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 6.964,31 14.453,08
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -7.488,77 1.639,24
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 14.453,08 12.813,84
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

467.389,73 471.652,35

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

 ____________  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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         Patvirtinta
      ID: -2147396064
      D/L: 2022-05-23 09:05:25

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 12.813,84 12.813,84
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.639,24 1.639,24
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 14.453,08 14.453,08
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 -7.488,77 -7.488,77
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 6.964,31 6.964,31

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 
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      Patvirtinta
      ID: -2147396064
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eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -4.307,70 0,00 -4.307,70 3.275,25 0,00 3.275,25
I Įplaukos 863.814,08 3.810,33 867.624,41 752.551,85 411,25 752.963,10
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 721.263,22 3.810,33 725.073,55 626.266,50 411,25 626.677,75
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 331.660,52 1.203,71 332.864,23 246.157,66 0,00 246.157,66
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 387.616,29 704,00 388.320,29 377.757,02 411,25 378.168,27
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.902,62 1.902,62
I.1.4       Iš kitų šaltinių 1.986,41 0,00 1.986,41 2.351,82 0,00 2.351,82
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 67.068,08 0,00 67.068,08 64.375,71 0,00 64.375,71
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 75.482,78 0,00 75.482,78 61.909,64 0,00 61.909,64
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -67.231,16 0,00 -67.231,16 -64.812,63 0,00 -64.812,63
II.1    Į valstybės biudžetą -100,00 0,00 -100,00
II.2    Į savivaldybių biudžetus -67.131,16 0,00 -67.131,16 -64.812,63 0,00 -64.812,63
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 -800.890,62 -3.810,33 -804.700,95 -684.463,97 -411,25 -684.875,22
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -665.226,03 0,00 -665.226,03 -578.767,72 0,00 -578.767,72
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.007,31 0,00 -25.007,31 -17.626,16 0,00 -17.626,16
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -2.302,87 0,00 -2.302,87 -1.659,88 0,00 -1.659,88
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.230,12 0,00 -1.230,12
III.7    Atsargų įsigijimo -83.753,99 -3.106,33 -86.860,32 -69.798,96 0,00 -69.798,96
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -24.600,42 -704,00 -25.304,42 -15.381,13 -411,25 -15.792,38
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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 -900,00 0,00 -900,00
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -900,00 0,00 -900,00
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
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -4.307,70 0,00 -4.307,70 2.375,25 0,00 2.375,25
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.363,54 8.363,54 5.988,29 5.988,29
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4.055,84 4.055,84 8.363,54 8.363,54

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 821.062,08 717.983,03
I FINANSAVIMO PAJAMOS 752.643,24 656.434,62
I.1    Iš valstybės biudžeto 339.052,28 258.141,30
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 399.734,55 390.163,71
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 7.144,53 5.233,92
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 6.711,88 2.895,69
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 68.418,84 61.548,41
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 68.418,84 61.548,41
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -828.664,68 -716.447,98
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -674.148,65 -595.501,31
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -12.324,53 -11.165,82
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -25.534,85 -17.730,15
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -2.302,87 -1.659,88
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -1.230,12
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -88.904,24 -73.684,87
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -24.714,17 -9,59
XIV KITOS -735,37 -15.466,24
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -7.602,60 1.535,05
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 113,83 104,19
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 113,83 104,19
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

-7.488,77 1.639,24

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -7.488,77 1.639,24
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

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

____________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Panevėžio lopšelis-darželis "Papartis" ,  

190418018, Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžio 

m., Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima ikimokyklinio ugdymo 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
48 48

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

Nėra

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

Veikla buvo vykdoma visus 2021 metus

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

 1.Finansinės būklės ataskaita.
 2.Veiklos rezultatų ataskaita.
 3.Pinigų srautų ataskaita.
 4.Grynojo turto pokyčių ataskaita.
 5.Aiškinamasis raštas.

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienais – eurais ir centais. Finansinės ataskaitos sudarytos ir į VSAKIS pateiktos eurų ir 
centų tikslumu.

 

3 Nematerialusis turtas  
nNematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus. Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis 
atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas ir visos su juo susijusios operacijos registruojamos 1 klasės 11 
grupės sąskaitų plano sąskaitose. Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias grupes: 
 •plėtros darbai;

 •programinė įranga ir jos licencijos;

 •patentai ir licencijos, išskyrus licencijas programinei įrangai;

 •literatūros, mokslo ir meno kūriniai;

 •kitas nematerialusis turtas;

 •nebaigti projektai; 

 •išankstiniai apmokėjimai.

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
nIlgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos 
metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 
pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. L/d „Papartis“ įsigytas turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu tada, kai jo 
įsigijimo kaina nėra mažesnė nei 500 Eur.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:
 •Negyvenami pastatai;

 •Kiti statiniai;

 •Kitos mašinos ir įrengimai;

 •Baldai ir biuro įranga.

 

5 Biologinis turtas  
Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ biologinio turto neturi.  

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ finansinio turto neturi.  

7 Atsargos  
aAtsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos.
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo 
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Atsargos registruojamos 2 klasės sąskaitose „Trumpalaikis turtas“ 20 „Atsargos:
2014001 Kitų medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina
2014002 Maisto produktų įsigijimo savikaina
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina
Atsargos pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:
 •Medžiagos ir žaliavos:

Maisto produktai;
Medikamentai;
Kitos medžiagos ir žaliavos;
Atsarginės dalys;
Kuras ir tepalai;
Ūkinės medžiagos;
 •Ūkinis inventorius:
Ūkinis inventorius;
Apranga ir patalynė;
Atsargos skirtos parduoti.

 

8 Finansavimo sumos  
fFinansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus  pripažinimo kriterijus.
Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai 
arba kitas turtas. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.
Finansavimo sumos registruojamos 4 klasėje „Finansavimo sumos“ 41 sąskaitose Finansavimo sumos (gautinos)“ ir 42 sąskaitose Finansavimo sumos (gautos).
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į į lėšas nepiniginiam turtui (ilgalaikiam turtui, atsargoms) įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba 
trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms 
išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos, gautinos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos l/d „Papartis“ sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, 
mažinamos gautos finansavimo sumos.

 

9 Atidėjiniai  
Atidėjinių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus nustato 18 - tas VSAFAS. 
Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: įstaiga turi įsipareigojimą dėl buvusio įvykio; tikimybė, kad įsipareigojimą reikės 
padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimo suma gali būti patikinamai įvertinta.

 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių neturi.  

11 Segmentai  
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.
Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės 
funkcijų klasifikaciją.
Panevėžio lopšelio – darželio „Papartis“ segmentas – Švietimas.
Panevėžio lopšelio – darželio „Papartis“ turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal švietimo segmentą, t. y. taip, kad galėtų pagal šį segmentą 
teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ mokesčių ir socialinių įmokų pajamų neturi.  

13 Kitos pajamos  
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2 Apskaitos politika  
 

pPajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VSS gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su 
pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik lopšelio - darželio „Papartis“  gaunama ekonominė nauda. Įstaigos  pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų 
vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.
Pajamos registruojamos 7 klasės sąskaitose „Pajamos“
 Įstaigos pajamos yra šios:
 •Tėvų mokesčiai už vaikų maitinimą įstaigoje;

 •Tėvų mokesčiai už vaikų išlaikymą įstaigoje;

 •Pagal labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą pervedamos lėšos iš VMI ;

 •Finansavimas iš savivaldybės biudžeto įstaigos išlaikymui;

 •Finansavimas iš valstybės biudžeto įstaigos išlaikymui ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamam maitinimui;

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar 
kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

 

14 Sąnaudos  
sSąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų 
straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 
Sąnaudos apskaitoje registruojamos vadovaujantis sąskaitomis – faktūromis, išmokėjimo žiniaraščiais pagal kiekvieną gavėją, buhalterinėmis pažymomis, įvairiais kitais 
dokumentais. 
Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose „Sąnaudos“.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į 
pinigų išleidimo laiką.  Sąnaudos skirstomos pagal sukauptų sąnaudų rūšis:
 •Darbo užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo;

 •Kasmetinių atostogų ir Valstybinio socialinio draudimo;

 •Ilgalaikio turo nusidėvėjimo ir amortizacijos;

 •Komunalinių paslaugų ir ryšių;

 •Kvalifikacijos kėlimo;

 •Paprastojo remonto ir eksploatavimo;

 •Sunaudotų atsargų;

 •Kitų paslaugų;

 •Pagrindinės veiklos sąnaudos.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sukauptų atostoginių sąnaudos skaičiuojamos vieną kartą į metus, metų gale.
Užregistravus metinio laikotarpio sąnaudas, jos turi būti uždaromos. Sąskaitų likučiai turi būti perkeliami į sąskaitą 3110001.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš 
bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ skolų neturi.  

16 Operacijos užsienio valiuta  
Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ operacijų užsienio valiuta nevykdo.  

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent 
tokios užskaitos.

 

18 Kiti apskaitos principai  
Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujamasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami bei finansinių ataskaitų rinkinys ruošiamas taikant 
šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės 
forma.

 

 
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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Paskutinė praėjusio

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
 
  

Pastabos 
Nr.

 
  

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, įvertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 398.547,11 398.547,11
I Nematerialusis turtas 631,66 631,66
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 631,66 631,66
I.3    Kitas nematerialusis turtas
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas 397.915,45 397.915,45
II.1    Žemė

II.2    Pastatai 379.543,30 379.543,30
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai 12.177,28 12.177,28
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5    Mašinos ir įrenginiai 5.381,86 5.381,86
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 813,01 813,01
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 73.105,24 73.105,24
I Atsargos 852,23 852,23
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 852,23 852,23
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai 758,76 758,76
III Per vienus metus gautinos sumos 63.130,71 63.130,71
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 511,50 511,50
III.5    Sukauptos gautinos sumos 62.619,21 62.619,21
III.6    Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8.363,54 8.363,54

IŠ VISO TURTO 471.652,35 471.652,35
D FINANSAVIMO SUMOS 404.982,92 404.982,92
I Iš valstybės biudžeto 38.715,44 38.715,44
II Iš savivaldybės biudžeto 136.936,21 136.936,21
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 219.387,75 219.387,75
IV Iš kitų šaltinių 9.943,52 9.943,52
E ĮSIPAREIGOJIMAI 52.216,35 52.216,35
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 3.967,00 3.967,00
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai 3.967,00 3.967,00
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 48.249,35 48.249,35
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 771,35 771,35
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 42.357,20 42.357,20
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5.120,80 5.120,80
F GRYNASIS TURTAS 14.453,08 14.453,08
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 14.453,08 14.453,08
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1.639,24 1.639,24
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 12.813,84 12.813,84
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES

471.652,35 471.652,35

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

________________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
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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 717.983,03 717.983,03
I FINANSAVIMO PAJAMOS 656.434,62 656.434,62
I.1    Iš valstybės biudžeto 258.141,30 258.141,30
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 390.163,71 390.163,71
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 5.233,92 5.233,92
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 2.895,69 2.895,69
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 61.548,41 61.548,41
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 61.548,41 61.548,41
III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -716.447,98 -716.447,98
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -595.501,31 -595.501,31
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -11.165,82 -11.165,82
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -17.730,15 -17.730,15
IV KOMANDIRUOČIŲ
V TRANSPORTO
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -1.659,88 -1.659,88
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -1.230,12 -1.230,12
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -73.684,87 -73.684,87
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -9,59 -9,59
XIV KITOS -15.466,24 -15.466,24
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.535,05 1.535,05
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 104,19 104,19
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 104,19 104,19
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 1.639,24 1.639,24
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.639,24 1.639,24
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

________________

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

________________

(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 -128,29 -3.106,33 -811.846,86 -13.583,20 -828.664,68
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -674.148,65 -674.148,65
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -12.324,53 -12.324,53
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.534,85 -25.534,85
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -2.302,87 -2.302,87
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -3.106,33 -72.214,71 -13.583,20 -88.904,24
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -128,29 -24.585,88 -24.714,17
1.14    Kitos -735,37 -735,37

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -128,29 -3.106,33 -87,38 -787.795,75 -13.583,20 -804.700,95
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -665.226,03 -665.226,03
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -25.007,31 -25.007,31
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -2.302,87 -2.302,87
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -3.106,33 -70.170,79 -13.583,20 -86.860,32
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -128,29 -87,38 -25.088,75 -25.304,42
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -710.990,32 -5.457,66 -716.447,98
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -595.501,31 -595.501,31
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -11.165,82 -11.165,82
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -17.730,15 -17.730,15
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -1.659,88 -1.659,88
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.230,12 -1.230,12
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -68.227,21 -5.457,66 -73.684,87
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -9,59 -9,59
1.14    Kitos -15.466,24 -15.466,24

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -679.417,56 -5.457,66 -684.875,22
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -578.767,72 -578.767,72
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -17.626,16 -17.626,16
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -1.659,88 -1.659,88
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.230,12 -1.230,12
3.1.7       Atsargų įsigijimo -64.341,30 -5.457,66 -69.798,96
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -15.792,38 -15.792,38
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1.052,62 1.052,62

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

1.052,62 1.052,62

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -420,96 X X X -420,96

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -631,66 X X X -631,66

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

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

X -1.052,62 X X X -1.052,62

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 
suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

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

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

0,00 0,00

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

631,66 631,66

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 
nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

1.052,62

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

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

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

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

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Likutinė vertė
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

534.378,89 71.838,31 10.577,42 3.735,53 9.565,66 630.095,81

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 11.011,00 11.011,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 11.011,00 11.011,00

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

-1.756,84 -1.599,86 -3.356,70

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -1.756,84 -1.599,86 -3.356,70
4 Pergrupavimai (+/-) 11.011,00 -11.011,00 0,00
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

545.389,89 71.838,31 8.820,58 2.135,67 9.565,66 0,00 637.750,11

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -154.835,59 -59.661,03 -5.195,56 -3.735,53 X -8.752,65 X X -232.180,36

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -9.714,91 -888,84 -839,04 X -250,08 X X -11.692,87

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

X 1.756,84 1.599,86 X X X 3.356,70

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 1.756,84 1.599,86 X X X 3.356,70
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

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

X -164.550,50 -60.549,87 -4.277,76 -2.135,67 X -9.002,73 X X -240.516,53

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

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

X X

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

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

X X

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

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

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

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

X X X X X X X X X

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

380.839,39 11.288,44 4.542,82 0,00 562,93 0,00 397.233,58

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

379.543,30 12.177,28 5.381,86 0,00 813,01 397.915,45

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

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

65.121,74 68.478,44

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P5 Finansinis turtas  

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1.1    Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2    Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1.3    Investicijos į kitus subjektus
2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
2.1    Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2    Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3 Po vienų metų gautinos sumos 7.759,95
4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
7 Iš viso 7.759,95

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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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 852,23 852,23
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 88.951,92 88.951,92
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 83.790,93 83.790,93
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 5.160,99 5.160,99

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

-88.904,24 -88.904,24

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -88.904,24 -88.904,24
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

899,91 899,91

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)

899,91 899,91

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

852,23 852,23

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* 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 746,57 758,76

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 746,57 758,76

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 746,57 758,76

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)

56.693,88 55.954,51 63.130,71 62.619,21

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 739,37 511,50
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 739,37 511,50
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 55.954,51 55.954,51 62.619,21 62.619,21
1.5.1       Iš biudžeto 55.954,51 55.954,51 62.619,21 62.619,21
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 56.693,88 55.954,51 63.130,71 62.619,21

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)

4.055,84 8.363,54

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 4.055,84 8.363,54
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) 4.055,84 8.363,54
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

 

Finansavimo sumos 

(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 

turtą

Finansavimo sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 

turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

38.715,44 332.864,23 0,00 174,39 -333.862,26

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 38.715,44 18.675,69 174,39 -19.773,72

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 332.864,23 -18.675,69 -314.088,54

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

136.936,21 388.453,22 0,00 12.743,35 -395.477,70

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 136.850,83 1.302,93 3.141,59 12.743,35 -11.471,00

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 85,38 387.150,29 -3.141,59 -384.006,70

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)

219.387,75 1.902,62 72,19 -7.208,73

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 219.387,75 72,19 -5.306,11

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.902,62 -1.902,62

4 Iš kitų šaltinių 9.943,52 1.986,41 0,00 75,73 -6.647,68

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 8.721,83 1.965,13 -5.000,00 75,73 -416,65

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.221,69 21,28 5.000,00 -6.231,03

5 Iš viso finansavimo sumų 404.982,92 725.206,48 0,00 13.065,66 -743.196,37

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

Per ataskaitinį laikotarpį

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

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

 

1 2 10 11 12 13 14

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

-100,00 37.791,80

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 37.791,80

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -100,00 0,00

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

142.655,08

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 142.567,70

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 87,38

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)

214.153,83

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 214.153,83

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4 Iš kitų šaltinių 5.357,98

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 5.346,04

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 11,94

5 Iš viso finansavimo sumų -100,00 399.958,69
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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)

38.715,44 38.715,44 37.791,80 37.791,80

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

136.936,21 136.936,21 142.655,08 142.655,08

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)

219.387,75 219.387,75 214.153,83 214.153,83

4 Iš kitų šaltinių 9.943,52 9.943,52 5.357,98 5.357,98

5 Iš viso 404.982,92 404.982,92 399.958,69 399.958,69

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P12 Gauta parama

Gautos paramos teikėjas    Gautos paramos dalykas

Eil.  
Nr.*

 
Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį *** 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai

1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai

2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3 Fiziniai asmenys* X 21,28 21,28
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X 1.965,13 X X X 1.965,13
5 Anonimiškai X
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

7 Iš viso X 1.986,41 1.986,41
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
  -   nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 
kaina toje teritorijoje;
  -  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;
  - 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.

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
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P12 Paramos panaudojimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

Paramos likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pinigais 8.300,46 1.986,41 -6.231,03 4.055,84

2 Turtu, išskyrus pinigus

3 Paslaugomis

4 Turto panauda

5 Iš viso 8.300,46 1.986,41 -6.231,03 4.055,84

* 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.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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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   

  

Balansinė vertė

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

Nuomos mok  pripažint  laikotarpio s naudomis ir subnuomos mok  pripažint  laikotarpio pajamomis sumos:
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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 80.800,00 80.800,00   

2.1    Žemė 80.800,00 80.800,00   

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   

3.1    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 80.800,00 80.800,00   

  

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
23SUN-53-(14.23.56) Ilgalaikės sutartys 70 Nenumatyta
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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

1 2 3 4 5 6
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* 3.967,00 3.792,95
12 Iš viso  atidėjinių 3.967,00 3.792,95

ATIDĖJINIAI PAGAL J

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

JINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
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P15 Atidėjiniai

Eil.
Nr.

Atidėjinių paskirtis
Panaikinta atidėjinių 

suma
Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 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* 7.759,95
12 Iš viso  atidėjinių 7.759,95
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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 7.759,95 7.759,95

3 Po penkerių metų

4 Atidėjinių suma, iš viso 7.759,95 7.759,95

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
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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 IŠMOKĖJIM



Panevėžio lopšelis-darželis "Papartis",  190418018, Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

38

     Patvirtinta
 ID: -2147396064

D/L: 2022-05-23 09:05:25

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 1.335,83 771,35
4 Sukauptos mokėtinos sumos 47.486,87 42.357,20
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 47.486,87 42.357,20
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 3.884,08 5.120,80
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 3.884,08 5.120,80
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 52.706,78 48.249,35

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 68.418,84 61.548,41
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** 68.418,84 61.548,41
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 68.418,84 61.548,41

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 113,83 104,19
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas

1.3    Pajamos iš administracinių baudų

1.4    Nuomos pajamos 113,83 104,19

1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**

1.6    Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4    Paslaugų sąnaudos
3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6    Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 113,83 104,19

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

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

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -735,37 -15.466,24
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
1.2    Narystės mokesčiai
1.3    Stipendijos studentams
1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)
1.5    Veiklos mokesčiai

1.6    Kitos -735,37 -15.466,24

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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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 

kompensavima
s 

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 48 -653.127,74 -12.098,29 -8.922,62 48 -565.030,12 -18.403,78 -12.067,41

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 2,0 -49.470,20 -1.255,02 2,0 -35.797,89 -3.119,85 -7.484,36

5.2    kiti darbuotojai 46,0 -603.657,54 -10.843,27 -8.922,62 46,0 -529.232,23 -15.283,93 -4.583,05

6 Kiti

7 Iš viso: 48 -653.127,74 -12.098,29 -8.922,62 48 -565.030,12 -18.403,78 -12.067,41

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -10.073,61 -172,92 -133,64 X -8.631,59 -263,01 -144,39

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR 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 48.249,35 52.706,78
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 48.249,35 52.706,78

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS


