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eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  485.477,70 500.172,30
I Nematerialusis turtas 0,00

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 485.477,70 500.172,30

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  469.041,83 482.442,95

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  7.128,07 8.047,15

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  2.369,63 2.838,11

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  6.778,31 6.547,43

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  159,86 296,66

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  48.740,12 21.497,81
I Atsargos P08 349,89 510,10

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  349,89 510,10

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

III Per vienus metus gautinos sumos P10 43.097,27 16.245,00

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  45,93

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 4.552,22 5.090,57

III.5    Sukauptos gautinos sumos  38.532,75 11.068,53

III.6    Kitos gautinos sumos  12,30 39,97

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 5.292,96 4.742,71

IŠ VISO TURTO:  534.217,82 521.670,11
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 489.347,33 504.397,50
I Iš valstybės biudžeto 8.320,85 4.806,00
II Iš savivaldybės biudžeto 226.575,18 235.389,41
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 251.614,94 261.250,90
IV Iš kitų šaltinių 2.836,36 2.951,19
E ĮSIPAREIGOJIMAI 38.545,06 11.752,87
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 38.545,06 11.752,87
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 3.011,96 4.063,49
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12,30
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 35.520,80 7.660,38
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 29,00
F GRYNASIS TURTAS P18 6.325,43 5.519,74
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 6.325,43 5.519,74
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 805,69 -2.643,62
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 5.519,74 8.163,36
G MAŽUMOS DALIS

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

534.217,82 521.670,11

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

AMPC buhalterė  ____________  Rasa Abunevičienė

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

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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         Patvirtinta
      ID: -2147436201
      D/L: 2018-03-16 10:07:11

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 8.163,36 8.163,36
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 -2.643,62 -2.643,62
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 5.519,74 5.519,74
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 805,69 805,69
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 6.325,43 6.325,43

 

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

AMPC buhalterė Rasa Abunevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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      Patvirtinta
      ID: -2147436201
      D/L: 2018-03-16 10:07:11

 

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 PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 550,25 0,00 550,25 9,39 0,00 9,39
I Įplaukos 474.734,47 0,00 474.734,47 447.356,51 0,00 447.356,51
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 383.992,61 0,00 383.992,61 354.025,42 0,00 354.025,42
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 154.022,91 0,00 154.022,91 145.088,30 0,00 145.088,30
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 228.457,52 0,00 228.457,52 206.803,41 0,00 206.803,41
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 501,15 0,00 501,15 626,27 0,00 626,27
I.1.4       Iš kitų šaltinių 1.011,03 0,00 1.011,03 1.507,44 0,00 1.507,44
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 45.830,55 0,00 45.830,55 45.688,63 0,00 45.688,63
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 44.911,31 0,00 44.911,31 47.642,46 0,00 47.642,46
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -44.982,68 0,00 -44.982,68 -47.642,46 0,00 -47.642,46
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -44.982,68 0,00 -44.982,68 -47.642,46 0,00 -47.642,46
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 -429.201,54 0,00 -429.201,54 -399.704,66 0,00 -399.704,66
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -331.778,66 0,00 -331.778,66 -306.442,50 0,00 -306.442,50
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -19.610,35 0,00 -19.610,35 -20.100,11 0,00 -20.100,11
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -503,00 0,00 -503,00 -960,94 0,00 -960,94
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
III.7    Atsargų įsigijimo -66.601,70 0,00 -66.601,70 -59.344,37 0,00 -59.344,37
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -10.707,83 0,00 -10.707,83 -12.856,74 0,00 -12.856,74
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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 INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -4.000,00 0,00 -4.000,00
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -4.000,00 0,00 -4.000,00
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 PINIG Ų SRAUTAI 4.000,00 0,00 4.000,00
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 4.000,00 0,00 4.000,00
IV.1    Iš valstybės biudžeto 4.000,00 0,00 4.000,00
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 KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ 
EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 550,25 0,00 550,25 9,39 0,00 9,39
II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.742,71 4.742,71 4.733,32 4.733,32
III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5.292,96 5.292,96 4.742,71 4.742,71

Direktorė
Genovaitė 

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

AMPC buhalterė Rasa Abunevičienė

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

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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  Patvirtinta
ID: -2147436201

D/L: 2018-03-16 10:07:11

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 475.132,40 416.279,31
I FINANSAVIMO PAJAMOS 430.706,64 371.673,29
I.1    Iš valstybės biudžeto 165.292,06 143.305,39
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 254.151,62 217.745,57
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 10.137,10 9.891,60
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 1.125,86 730,73
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 44.425,76 44.606,02
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 44.497,13 44.606,02
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -71,37
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -475.133,79 -418.922,93
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -360.098,28 -306.442,50
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -18.694,60 -19.014,23
III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -17.073,69 -20.100,11
IV KOMANDIRUO ČIŲ
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -503,00 -960,94
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERT ĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -66.521,52 -59.548,41
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT Ų PASLAUGŲ -12.242,70 -12.856,74
XIV KITOS
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1,39 -2.643,62
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 807,08 0,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 807,08 795,84
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -795,84
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

805,69 -2.643,62

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 805,69 -2.643,62
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________
Genovaitė 

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

AMPC buhalterė ____________ Rasa Abunevičienė

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Alytaus lopšelis-darželis "Putinėlis",  191054610, Putinų g. 18, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

7

Patvirtinta
ID: -2147436201

D/L: 2018-03-16 10:07:11

Alytaus lopšelis-darželis "Putinėlis" ,  
191054610, Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Putinų g. 18, Alytaus m., Alytaus m. 
sav.

Subjektas užsiima

Įstaiga yra lopšelis-darželis Alytaus mieste, 
vykdanti ikimokyklinį ir priešmokykliniį 

ugdymą.
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis 

herbinį antspaudą bei biudžeto lėšų 
atsikaitomąją sąskaitą Šiaulių banke.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

švietimo  ir mokslo ministro įsakymais, 
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais ir mero  potvarkiais, 
administracijos direktoriaus ir Švietimo 

skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir 
įstaigos nuostatais.

Įstaiga priklauso žemesniojo konsolidavimo 
lygio subjektų grupei. Sudaro atskirus 
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos 
teikia Alytaus miesto  savivaldybės Strateginio 

planavimo ir finansų skyriui.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 

2017 m. gruodžio 31 d. duomenis. 
 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neturėjo 

asmenų, kurie teikė paslaugas ar atliko darbus 
pagal autorines darbo sutartis.

 Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo 
turto Įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje 
ir per ataskaitinį laikotarpį neatsirado. Teisinių 
bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

veikla

Eil.
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
38 38

Sąlygų, kuriomis paremta vaikla ir kurios gali 
paveikti tolesnę veiklą, nebuvo

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

Vidutinis darbuotojų skaičius  per ataskaitinį laikotarpį buvo:

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

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

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Lopšelis-darželis taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 
reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tarnyba vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 
1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. sausio 20 
d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima 
ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 
 Apskaitai tvarkyti naudojama UAB "NEVDA" buhalterinės apskaitos kompiuterinė programa  BIUDŽETAS VS.
 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

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

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikospiniginiais vienetais. Nuo 2015 m. litas buvo perskaičiuotas į eurus santykiu 
3,4528 lito už 1 eurą. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų 
euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio)

 

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo 
apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus 
kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar 
susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima 
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis 
nematerialiojo turto pagerinimas.
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami  nematerialiojo turto sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką 
tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai 
turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo 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.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už 
juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui tarnyba taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, 
patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.  
Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Nematerialiojo turto apskaitos lopšelio-darželio  tvarkos apraše.

 

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 pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis 
materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį. 
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
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).
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2 Apskaitos politika  
 

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 
apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tarnybos tvarkos apraše. 
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.

 

5 Biologinis turtas  
 

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ 
(detaliau aprašyta 67 – 70 punktuose)  ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (detaliau aprašyta 
71 – 75 punktuose).
Lopšelio-darželio finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. 
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
 po vienerių metų gautinos sumos;
 kitas ilgalaikis finansinis turtas.
 Trumpalaikiam finansiniam turtui prisk iriama:
 per vienerius metus gautinos sumos;
 pinigai ir jų ekvivalentai;
 kitas trumpalaikis finansinis turtas.

 

7 Atsargos  
Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 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 apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena 
su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į 
sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose tarnybos atsargų 
apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka. 
Atsargų apskaitos ypatumai detaliai aprašomi Atsargų apskaitos tarnybos tvarkos apraše.

 

8 Finansavimo sumos  
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba 
gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 
Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas 
lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.
Lopšelio-darželio gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
 finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
  finansavimo sumas 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 tarnybos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus f

 

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip 
įstaigos  sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas  šiam tikslui, pajamas.
Lopšelio-darželio apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai įstaiga kitus viešojo 
sektoriaus subjektus finansuoja  savo uždirbtomis lėšomis.
Finansavimo sumų apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.

 

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

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o 
lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu 
metodu) per nuomos laikotarpį.

 

11 Segmentai  
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal 
segmentus“.
Lopšelis-darželis turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai –lopšelio-darželio pagrindinės veiklos dalys pagal 
atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšias  teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją . 
Lopšelis-darželis  skiria šį segmentą: švietimas.
Apie segmentą pateikiama tokia informacija:
 segmento sąnaudos;
 segmento pinigų srautai.
 Lopšelis-darželiss turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų 
pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti 
priskiriami didžiausią veiklos dalį sudarančiam segmentui.

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos”, 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. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina 
nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant 
detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas.

 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai lopšelis-darželis gaus su sandoriu susijusią ekonominę 
naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai lopšelis-darželis gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias 
sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamomis laikoma tik lopšio-darželio gaunama ekonominė nauda. Lopšelio-darželio pajamomis nepripažįstamos trečiųjų 
asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra lopšelio-darželio gaunama ekonominė nauda. Jei lopšelis-darželis  yra 
atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į 
biudžetą ir (arba) socialinės apsaugos fondams ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį 
suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 
Pajamų apskaitos ypatumai detaliai aprašomi Pajamų apskaitos tarnybos tvarkos apraše, Finansavimo sumų apskaitos tarnybos 
tvarkos apraše ir Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tarnybos tvarkos apraše.

 

14 Sąnaudos  
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su  turtu, 
finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 
padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų 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.
Sąnaudų apskaitos ypatumai detaliai aprašomi Sąnaudų apskaitos tarnybos tvarkos apraše ir Finansinės ir investicinės veiklos 
pajamų ir sąnaudų apskaitos tarnybos tvarkos apraše.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus 
atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita 
atliekama 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.

 

18 Kiti apskaitos principai  
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2 Apskaitos politika  
 

Tvarkydamas apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, lopšelis-darželis vadovaujasi VSAFAS.
Lopšelio-darželio apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant šiuos 
bendruosius apskaitos principus:
 kaupimo;
 subjekto;
 veiklos tęstinumo;
 periodiškumo;
 pastovumo;
 piniginio mato;
 palyginimo;
        atsargumo;
 neutralumo;
 Lopšelis-darželis, sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:
  pinigų

 

 subjekto;
 periodiškumo;
 pastovumo;
 piniginio mato.
Pagal subjekto principą lopšelis-darželis laikomas apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių 
ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Lopšelio-darželio apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, 
naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. 
Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.  
Lopšelio-darželio leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių 
operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą tarnyba apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai 
ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę 
operaciją vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus subjektui leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 

 

Atsižvelgdama į šio vadovo 24 punkte nurodytą principą, tarnyba taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus:
 9-ąjį  VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;
 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po 
kablelio).
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami tarnybos sąskaitų plano sąskaitose taikant  tarnybos apskaitos politiką, parengtą 
pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių 
ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.
Toliau pateikiama tarnybos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansinių ataskaitų elementus arba straipsnius, ūkines 
operacijas, ūkinius įvykius ir jų apskaitos procedūras.

 

 
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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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai
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P2 Informacija pagal segmentus

   

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -475.133,79 -475.133,79
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -360.098,28 -360.098,28
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -18.694,60 -18.694,60
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -17.073,69 -17.073,69
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -503,00 -503,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -66.521,52 -66.521,52
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -12.242,70 -12.242,70
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -429.201,54 -429.201,54
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -331.778,66 -331.778,66
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -19.610,35 -19.610,35
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -503,00 -503,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -66.601,70 -66.601,70
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -10.707,83 -10.707,83
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

Segmentai
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

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

14.765,12 14.765,12

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:



Alytaus lopšelis-darželis "Putinėlis",  191054610, Putinų g. 18, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

15



Alytaus lopšelis-darželis "Putinėlis",  191054610, Putinų g. 18, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

16

     
 
 

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

635.798,11 23.468,48

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

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

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

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

635.798,11 23.468,48

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -153.355,16 -15.421,33

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -13.401,12 -919,08

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

X

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

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

X -166.756,28 -16.340,41

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

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

X

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

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

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

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

X X X

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

X X X

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

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

X X X

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

469.041,83 7.128,07

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

482.442,95 8.047,15

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

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

Eil.
Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

5.511,25 29.109,17

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 4.000,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 4.000,00
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

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

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

5.511,25 33.109,17

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-2.673,14 -22.561,74 X

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-468,48 -3.769,12 X

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

X

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

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

-3.141,62 -26.330,86 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

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

X

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

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

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

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

X X X

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

X X X

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

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

X X X

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

2.369,63 6.778,31

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

2.838,11 6.547,43

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

1.620,72 695.507,73

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 4.000,00
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 4.000,00
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

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

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

1.620,72 699.507,73

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-1.324,06 X X -195.335,43

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-136,80 X X -18.694,60

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

X X

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

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

-1.460,86 X X -214.030,03

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

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

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 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

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

X X X

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

X X X

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

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

X X X

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

159,86 485.477,70

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

296,66 500.172,30

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

1 2 3 4
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 510,10
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 66.361,31
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 66.148,40
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 212,91

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

-66.521,52

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -66.521,52
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

349,89

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)

349,89

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

510,10

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

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

Eil. Nr. Straipsniai*
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys

1 2 5 6
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

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

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

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

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)

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

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 7 8
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

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

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

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

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)

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

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 510,10
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 66.361,31
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 66.148,40
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 212,91

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

-66.521,52

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -66.521,52
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

349,89

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)

349,89

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

510,10
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

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

43.097,27 38.545,05 0,00 16.245,00 11.154,43

1.1    Gautinos finansavimo sumos 45,93 45,93
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4.552,22 5.090,57
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4.552,22 5.090,57
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 38.532,75 38.532,75 11.068,53 11.068,53
1.5.1       Iš biudžeto 38.532,75 38.532,75 11.068,53 11.068,53
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 12,30 12,30 39,97 39,97

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 43.097,27 38.545,05 0,00 16.245,00 11.154,43

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)

5.292,96 4.742,71

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 5.292,96 4.742,71
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) 5.292,96 4.742,71
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

4.806,00 158.022,91 199,65 -154.707,71

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 4.806,00 19.918,80 199,65 -16.603,60

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 138.104,11 -138.104,11

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

235.389,41 228.457,52 -237.271,75

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 235.389,41 8.196,48 -17.010,71

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 220.261,04 -220.261,04

3

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

261.250,90 501,15 -10.137,11

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 261.250,90 501,15 -10.137,11

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 2.951,19 1.011,03 13,26 -1.139,12

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.951,19 783,05 13,26 -911,14

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 227,98 -227,98

5 Iš viso finansavimo sumų 504.397,50 387.992,61 212,91 -403.255,69

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

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

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

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

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 
tarptautini ų organizacijų)

8.320,85

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 8.320,85

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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

226.575,18

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 226.575,18

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

3

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

251.614,94

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 251.614,94

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 2.836,36

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.836,36

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

5 Iš viso finansavimo sumų 489.347,33

Per ataskaitinį laikotarp į
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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)

4.806,00 4.806,00 8.320,85 8.320,85

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

235.389,41 235.389,41 226.575,18 226.575,18

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)

261.250,90 261.250,90 251.614,94 251.614,94

4 Iš kitų šaltinių 2.951,19 2.951,19 2.836,36 2.836,36

5 Iš viso 504.397,50 504.397,50 489.347,33 489.347,33

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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Finansinė nuoma

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

Eil.
Nr.

Turto grup ės 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    Naudojamas žemės ūkio veikloje   
3.2    Naudojamas ne žemės ūkio veikloje   
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 įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų 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 grup ės 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 26.446,00   
2.1    Žemė 26.446,00   
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    Naudojamas žemės ūkio veikloje   
3.2    Naudojamas ne žemės ūkio veikloje   
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 26.446,00   

  
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis           
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2                                  3 4

  

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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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12,30
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 3.011,96 4.063,49
4 Sukauptos mokėtinos sumos 35.520,80 7.660,38
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 35.520,80 7.660,38
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 29,00 29,00
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 29,00 29,00
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 38.545,06 0,00 0,00 11.752,87 29,00

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 44.497,13 44.606,02
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** 44.497,13 44.606,02
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos -71,37
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 44.425,76 44.606,02

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

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

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 807,08 795,84
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 109,07 104,94
1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6    Kitos 698,01 690,90

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos -795,84
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.3    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 -795,84
4 Kitos veiklos rezultatas 807,08 0,00

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

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

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai 36

2

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

-273.805,94 -234.062,47 -86.292,34 -72.380,03 36

3 Iš viso -273.805,94 -234.062,47 -86.292,34 -72.380,03 36 36

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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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 11.752,87 38.545,06
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 11.752,87 38.545,06

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




