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I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus
subjektą:

Adresas: F. Janušio g. 14, LT-97140 Kretinga, 
įstaigos rūšis - Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“.
Lopšelio-darželio identifikavimo kodas- 190278819.
Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ -  Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, antspaudą su Lopšelio-darželio pavadinimu, išlaidų 
sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. 

Mokyklos grupė: neformaliojo švietimo mokykla.
Mokyklos tipas: lopšelis-darželis.
Mokymosi kalba: lietuvių kalba.
Steigėjas -  Kretingos rajono savivaldybė, identifikavimo kodas -111106657, adresas: 

Savanorių g. 29 A, LT— 97111, Kretinga.
Mokymo forma: dieninė.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas.
Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinis ugdymas.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 
mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, 
Savivaldybės administracijos bei Švietimo skyriaus įsakymais, Lopšelio-darželio veiklos dokumentais 
ir įstaigos nuostatais.

Darbuotojų skaičius: pedagoginių darbuotojų -  25, kiti darbuotojai -  23.
Vaikų skaičius: 231.
2. Finansiniai metai:
Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Finansinių ataskaitų valiuta:
Nuo 2015 m. sausio 1 dienos keitėsi apskaitos valiuta. Visos ataskaitos sudaromos eurais.
4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
5. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus:
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
6. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį:
Įstaigoje per 2019 metus vidutiniškai dirbo 48 darbuotojai.
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7. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos
veiklą:

Vaikų skaičius gali sumažėti dėl emigracijos, gimstamumo mažėjimo ir kitų veiksnių.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 
Ataskaitų, straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 
reglamentuojančius teisės aktus:

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
5. kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
Įstaigos apskaitos politika patvirtinta Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus

įsakymu
Apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos 

vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.
Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:
1. subjekto;
2. veiklos tęstinumo;
3. periodiškumo;
4. pastovumo;
5. piniginio mato;
6. kaupimo;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio viršenybės prieš formą.
Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.
Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį v ienetą- eurą.
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų forminimas 

susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio 
valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų pinigų, 

įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir 
sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą 
reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos 
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 
verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir 
investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo
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momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos 
sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų 
nematerialiojo turto vienetų, kad įstaiga busimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 
galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu 
disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo 
tarnavimo laikas:

1 Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 metai
2 Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės Nėra
3 Kitas nematerialusis turtas 8m
4 Prestižas Nėra

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.
Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka 

nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.
Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba 

pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų (šis kriterijus netaikomas 
nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje 
tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga busimaisiais laikotarpiais iš turto gaus 
ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi 
teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigoje yra ilgalaikio turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai
1. Pastatas 80 metų
2. Kiti statiniai 20 metų
3. Apsaugos sistema 8 metai
4. Baldai 10 metų
5. Kompiuteriai ir jų  įranga 5 metai
6. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 metai
7. Muzikos instrumentai:

Pianinai, fortepiionai, arfos 20metų
Akordeonai 15 metų

8. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 10 metų
9. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 8 metai
10. Kitos mašinos ir įrenginiai 20 metų

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, 

yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.
Finansinis tu rtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal 

vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.
Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje trumpalaikių įsipareigojimų yra. 

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas -  finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 
mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai



įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 
įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 
finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja 
pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį  parduoti ar 
paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė 
vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius -  materialusis 
turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant 
atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines 
ataskaitas -  įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, je i jie 
galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų  balansinė vertė turi. būti pripažįstama to laikotarpio 
sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti 
įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Pinigai -  pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.
Įstaigoje yra formuojami šie atidėjimai -  įstaiga atidėjimų neformuoja.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita.
2-ojo VSAFAS 2 priedas.
P04'pokytis- -  ilgalaikio materialaus turto suma sumažėjo nurašius netinkama naudoti 

ilgalaikį turtą. Ilgalaikio turto likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 430497.88 EUR. 
Per einamus ataskaitinius metus buvo nupirkta ilgalaikio turto už 10998.00,00 EUR, apskaičiuota 
nusidėvėjimo suma 11902.41 EUR. Nurašyta nudėvėto nebenaudojamo turto už 3198.85 EUR. 
Likutinė suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 429593.47 EUR.

P08 pokytis -  atsargų likutis sumažėjo, sumažėjus prekių likučiui gautų iš tiekėjų. Atsargų 
likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 982.73 EUR. Per einamus ataskaitinius metus 
buvo nupirkta 67706.50 EUR ir nemokamai gauta 1589.36 EUR. Atsargos už 11558.90 EUR sumą 
atiduotos naudojimui, atsargos už 49600.58 EUR sunaudotos vaikų maitinimui ir atsargos už 8568.28 
EUR sunaudotos iš karto įstaigos veikloje. Likutinė suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 
sudaro 550.83 EUR.

P10 pokytis -  per vienerius metus gautinų sumų suma padidėjo, padidėjus įstaigos 
poreikiui gautinoms sumoms iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Per vienerius metus gautinų sumų 
likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 36512.25 EUR. Likutinė suma paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 53999.38 EUR. Skirtumas susidaro padidėjus gautinoms sumoms 
sukauptiems atostoginiams padengti, skolos tiekėjams už paslaugas, padidėjus gautinoms sumoms už 
suteiktas paslaugas.

P l l 'p o k y t i s '-  pinigų likutis banko sąskaitoje gautos paramos sumos iš gyventojų pagal 
labdaros ir paramos įstatymą. Pinigų likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 2373.01 
EUR. Per einamus metus gauta paramos suma iš gyventojų pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra 
875.58EUR. Panaudota įstaigos veikloje 3205.14 EUR. Likutinė suma paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną sudaro 43.45 EUR.

P12 pokytis -  finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto 
mažesnis. Sumažėjo naudojamo ilgalaikio turto vertė. Finansavimo sumų likutinė suma praėjusiais 
ataskaitiniais metais sudarė 432461.11 EUR. Šia sumą sudaro nepanaudotas finansavimas ilgalaikio 
turto nenudėvėtai daliai, kuri sudaro iš valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšos 11817.29 EUR, iš 
savivaldybės biudžeto gauto finansavimo lėšos 207031.52 EUR, iš Europos sąjungos gautos



finansavimo lėšos 149368.51 EUR ir iš kitų šaltinių gauto finansavimo lėšos 61019.11 EUR. Iš kitų 
šaltinių gautų finansavimų sumų likutyje fiksuojasi ir gauta bei nepanaudota paramos lėšų suma (gauta 
iš gyventojų pagal Labdaros ir paramos įstatymą), kurią sudaro 43.45 EUR. Likutinė suma paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 429279.88 EUR.

P17 pokytis -  tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo padidėjus kreditoriniams 
įsipareigojimams.

Tiekėjams mokėtinų sumų likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 614.60 
EUR, o einamųjų metų pabaigoje tiekėjų įsiskolinimas sudaro 2119.59 EUR, kuris susidaro 
įsiskolinimas už maisto produktus 518.35 EUR. ,už komunalines ir kitas paslaugas 1601.24 EUR.

Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo, paskaičiavus didesni poreikį sukauptiems 
atostoginiams.

P I8 pokytis -  grynas turtas padidėjo.
Užregistruota suma 11449.10 EUR;
Ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų'lėšų, balansine vertė 357.04 EUR;
Atsargų įsigytų iš pajamų lėšų, vertė 550.83 EUR;
Gautinos sumos atlyginimas už vaikų išlaikymą 6551.77 EUR;
Kitos gautinos sumos 83.04 EUR.
Į savivaldybės iždą įmokėtos bet nesusigrąžintos pajamų lėšos 4424.77 EUR;
Skolos tiekėjams iš pajamų lėšų (-518.35) EUR.

P21'pokytis-- pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo, padidinus mokėjimą maitinimo 
paslaugoms. Pagrindinės veiklos kitos pajamos praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 68115.47 EUR. 
Jos padidėjo 6668.02 EUR. Laikotarpio pabaigoje sudarė 74783.49 EUR sumą.

P22 pokytis -  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo pagrindinės veiklos sąnaudų suma 
praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 455495.27 EUR. Einamaisiais metais sąnaudos padidėjo, 
paskaičiavus didesni poreikį sukauptiems atostoginiams ir socialiniam draudimui nuo atostoginių 
kaupinių, bei padidėjus atlyginimo koeficientui pedagoginiams darbuotojams. Darbo užmokesčio 
sąnaudas padidėjo 53901.03 EUR. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo pagrindinės veiklos 
sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 509396.30 EUR.

2. Informacija apie nematerialųjį turtą -  13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ P3 
priedas - nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

3. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą - 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus 
turtas“ P4 priedas - ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

4. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą -  6- VSAFAS 5 priedas. Įstaiga ilgalaikio 
finansinio turto neturi.

5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus -  6-VSAFAS Informacija apie 
išankstinius apmokėjimus 9 priedas. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

6. Informacija apie finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus - 17-ojo VSAFAS 5 
priedas. Įstaiga finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų neturi.

7. Informacija apie biologinį turtą - 16-ojo VSAFAS 3 priedas. Įstaiga biologinio turto ir 
mineralinių išteklių neturi.

8. Informacija apie atsargas - 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ P8 priedas - atsargų vertės 
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

9. Informacija apie Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo 
teise valdomų atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje - 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 3 priedas. 
Įstaiga tokių atsargų neturi.

10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas - 17-ojo VSAFAS „Finansinis 
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P10 priedas -  informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus - 17-ojo VSAFAS „Finansinis 
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ PI 1 priedas -  informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.



12. Informacija apie finansavimo sumas - 20-ojo VSAFAS „  Finansavimo sumos “ P12 
priedas -  finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų  pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 
Finansinių sumų likučiai.

13. Informacija apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius 
pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius - 17-ojo VSAFAS 10 priedas „Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai“. Įstaiga tokių įsipareigojimų neturi.

14. Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas - 17-ojo 
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Įstaiga tokių įsipareigojimų neturi.

15. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas - 17-ojo VSAFAS 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ - P17 priedas -  informacija apie kai kurias 
trumpalaikes mokėtinas sumas.

16. Informacija apie atidėjinius , neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą 
ir poataskaitinius įvykius -  18-ojo VSAFAS 3 priedas ir 4 priedas „Atidėjimai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“. Įstaiga tokių įsipareigojimų neturi.

17. Informacija apie kitas pajamas - 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ P21 priedas. 
Pajamos gautos už vaikų maitinimą ir surinktas lėšas įstaigos reikmėms. Surinkta didesnė

suma, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Skirtumas susidaro, pagerėjus vaikų lankymu 
įstaigą, bei sumažėjus sergamumui.

18. Informacija apie segmentus — 25- ojo VSAFAS „Segmentai“ P2 priedas -  
ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.

19. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudos - Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo sąnaudos P22 priedas.

20. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis - P24
priedas „Finansinės rizikos valdymas“.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Birutė Ėvaltienė

Rima Žukauskaitė-Vaškienė
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P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

EtL
Nr. Straipsniai Plėtros darbai

Programinė įranga Ir 
jos licencijos

Kitas nematerialusis 
turtas

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir  

išankstiniai 
apmokėjimai '

Nebaigti projektai ir  
išankstiniai 

apmokėjimai

Prestižas IŠ viso
Patentai i r  kitos 

licencijos (išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 

apm okėjim ai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U

1
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 2.106,83 26,65 2.133,48

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) 2.106,83 26,65 , 2.133,48

7
Sukaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -2.106.83 X -26,65 X X -2.133.48

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

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

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

13
Sukaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11 +/-12) X -2.106.83 X -26.65 X X -2.133.48

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

1
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P3 Nematerialusis turtas

EiL
Nr. Straipsniai Plėtros darbai

Program inė (ranga ir  
jos licencijos

Kitas nematerialusis 
turtas

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir  

išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai i r  
išankstiniai 

apmokėjimai

Prestižas IŠ viso
Patentai ir  ldtos 

licencijos (išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir  
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai .
Išankstiniai

apmokėjimai

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi

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+M 9+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21) 0.00 0,00 0.00

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

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

2
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ILGALAIKIO M ATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIM AS PER  ATASKAITINI LAIKOTARPI

EIL
Nr.

Straipsniai ; žem č

Pastatai

Infrastruktūros 
Ir k id  statiniai ,

Nekilnojamosios 
kultūros vertybes

MaSinos (r 
: Įrenginiai

T ransporto ■ 
priemones

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai Ir biuro 
Įranga

K itas Ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Kitas DgalaUds 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai
apmokėjimai

II viso :
Gyvenamieji KM Kitos vertybes

Kitas UgaUikii 
materialusis 

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

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio oradžioie 377.225,32 21.33235 38.014,47 26.626.69 663.199.03

2 įsigijimai per ataskaitini laikotarpi (2.1+22) 10.998,00 10.998,00
2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 9238,00 9.238.00
2.2 Neatlygintinai gauto tuno įsigijimo savikaina 1.760,00 1.760.00

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per . . 
ataskaitini laikotarpi (3.1+3.2+3.31 •3.198,85 •3.198,85

3.1 Parduoto
3.2 Perduoto
3.3 Nurašyto -3.198.85 -3.198.85
4 Pergrupavimai (+/-) -728,11 -728.11
5 įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1 +2-3+M+J) ’ 577-225,52 21.33233 49.012,47 22.699,73 670270,07

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X .189.493,64 •2.34232 : . -22247,65 : -18.417,64 X X X -232.701,15

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

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpi X •7.215,36 •1.066,68 -1.132,89 -2.487,48 X X X , -11.902,41

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.33

X 3.198,85 X X X 1.198,85

lO.t Parduoto X X X X
10.2 Perduoto X X X X
10.3 Nurašyto X 3.198.85 X X X 3.198.85
11 Pergrupavimai (-K-) X 728,11 X X X 728.11
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio Laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-I0+/-11+12) X •J96.709.00 -3.608,90 . -23280,54 -16.978.16 X X X -240.676.60

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

1S
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma* X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpi

X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+182+18.3)

x  ■ x

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

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+M  9+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 
šunta (+M

. ' " 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
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F4 Ilgalaikis m aterialusis turtas

Efl.
N r.

Straipsniai Ž em i,

Pastatai

Infkastruktflros 
Ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultflros vertybes

M iliuos (r 
(renginiai

Transporto
priemones

Kilnojamosios 
kultūros vertybes

Baldsl Ir  biuro 
(rin g s

Kitas DgiUikis 
materialusis 

turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

N ebaigta statyba R saksdnlal
apmokėjimai

I i  viso
Gyvenamieji . K iti Kitos vertybes

K i tu  ilgalaikis 
materialusis 

turtas
I 2 3 " 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

25.1 Parduoto X X X X X X X X X
25-2 Perduoto X X X X X X X X X
2 5 J NurtSvto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertes kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+A24+/-25+/-26+271 X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13*21+281 380.516,52 17.723,45 25.631,93 5.721,57 429.593,47

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio 
laikotarpio pradžioie (1-7-14+221 387.731.8S 18.790,13 15.766,82 8209,05 430.497,88

X  pažymėti ataskaitos laukai nepildomu
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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1’9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

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

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)
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P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Efl. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
1 Atsargų Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 982.73 982,73
2 (sigvta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 69.295.86 69.295,86
2.1 įsigyto turto įsigijimo savikaina . 67 706.50 67.706.50
2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 1.589.36 1.589,36

3
Atsargų sumažėjimas per a tas kaitulį laikotarpį 
(3.1+3.2+3.3+3.4) -69.727,76 -69.727,76

3.1 Parduota
3.2 Perleista (paskirst-ta) -11.558,90 -11.558,90
3.3 Sunaudota veikloje -58.168,86 -58.168,86
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-) /

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigįjuno vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5) ' 550,83 550,83

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

II
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 nurašvmai
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)

550,83 550,83

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

i b i i __________________________ :_________________
982,73 982,73

* Reikšmingos sumos tun būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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F10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil.Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

B viso
Tarp jų iŠ viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iŠ . 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

B viso
Taip 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 
(I.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 53.999,38 47.447,61 6.551,77 36.512,25 36.445,66 66,59

1.1 Gautinos finansavimo sumos
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 6.551,77 6.551,77 66,59 66,59
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą . 60,00 60,00
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6.491,77 6.491,77 66,59 66,59
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 47.364,57 47.364,57 36.445,66 36.445,66
1.5.1 15 biudžeto 47.364,57 47.364,57 36.445,66 36.445,66
1.5.2 Kitos
1.6 Kitos gautinos sumos 83,04 83,04

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinu sumu balansinė vertė 0-2) 53.999,38 47.447,61 6.551,77 36.512,25 36.445,66 66,59
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P ll  Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eit Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai IŠ viso Biudžeto asignavimai

I 2 3 4 5 6

l
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę . 
paramą) (1.1+1.2+I.3+1.4+1.5+1.6)

u 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) 28,14 28,14
2.1 Pinigai bankų sąskaitose • 28,14 28,14
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)

43,45 2.344,87 2.344,87

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 43,45 2.344,87 2.344,87
3.2 Pinigai kasoje
3.3 Pinigai kelyie '
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) 43,45 2.373,01 2373,01
5 IŠ jų išteklių fondų lėšos
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P12 Finansavimo sumos

nNA N SA V IM O  SUMOS PAGAL S ALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTI IR  JŲ  PO K Y ČIA I PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

EiLNr.
Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

P er ataskaitlnj lalkotarpj P e r  ataskaitlnj laikotarpi

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pabaigoje

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
tu rtą

Finansavimo sumų 
pergrupavim as*

Neatlygintinai 
gautas t u r tu  -

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų . 
sumažėjimas dėl 
tu rto  pardavimo

Finansavimo sumų 
sum ažėjim u dėl jų  
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus . 
subjektams

Finansavimo su m u  
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

i 7 3 4

1
II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalj 
gantų & Europos Sąjungos, užsienio valsty bių Ir 
tarptautinių organizacijų)

13.328,45 2404168,70 5,28 >242385,14 1131739

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 13.328,45 5.28 • 1.516,44 11.81739
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 240.868.70 -240.868.70 <• 0,00

2
11 savivaldybės biudžeto (Išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dal| g autą ii Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių i r  tarp tau tin ių  o rganizsdf«)

. 207 £08,02 350300,00 •351.076,50 207.03132

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 207.808.02 6.800.00 •7.576.50 207.031,52
2 2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 343.500.00 •343.500,00 0,00

3

11 Europos Sąjungos, užsienio valstybių i r  tarptautinių 
organizacijų (finansavimo sumų dalis ku ri gaunama H 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų S  
valsty bės a r  savivaldybės biudžetų ES projektam s > 
finansuoti)

151.360,15 I8 £ 6 -24)1030 14936831

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 1SI.360.IS 18,86 -2.010,50 149368,51
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 ■ H kitų šaltinių S9.96439 87538 0,00 136532 -1342,73 61.06236
4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 57.619.62 2.438.00 1.56532 ■603.73 61.019.11
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.344,87 875.58 •2.438,00 •739.00 43.4$
5 Ii viso finansavimo sumu 432.461,11 S9234438 0.00 138936 •59631437 42937938

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, suarusiem s su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fcstdo finansavimo pajamomis.
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

, Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos ; 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Išviso

1 2 ■ ■ 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

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

13.328,45 13.328,45 11.817,29 11.817,29

2
Iš savivaldybes biudžeto (išskyrus savivaldybes biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 207.808,02 207.808,02 207.031,52 207.031,52

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansavimo sumų iš valstybes ar savivaldybes biudžetų ES projektams 
finansuoti)

314,53 151.045,62 151.360,15 314,53 149.053,98 149.368,51

4 Iš kitų šaltinių 154,84 59.809,65 59.964,49 154,84 60.907,72 61.062,56

5 Iš viso 46937 431.991,74 432.461,11 46937 428.810,51 429.279,88
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr. , Straipsniai

Paskutini ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

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 64,07 64,07
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 2.119,59 614,60 614,60
4 Sukauptos mokėtinos sumos 41.338,56 34.912,40 34.912,40
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 41.338,56 34.912,40 34.912,40
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 225,16 136,72 88,44
5.1 Mokėtini veiklos mokesiiai
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3 Kitos mokėtinos sumos 225,16 136,72 88,44
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 43.458,15 0,00 0,00 35.816,23 35.113,19 703,04
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos i r  kitos pajamos .

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

Eil.
Straipsniai

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
, Nr. : laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 74.783,49 68.115,47
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** 74.783,49 68.115,47
1.4 Kitos
2 Pervestinos j biudžetų pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 74.783,49 68.115.47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, j i  detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P2 Inform *c(|a pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORM ACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

E1L
N r,

Flnanslulų ataskaitų straipsniai '
Segmentai Segmentai

Iiv lsoBendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Vieloj! tvarku ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir  komaaaUuis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kullfira Ir 

• religija
Švietimas Socialinė apsauga

- 1 - 3 4 5 4 7 8 9 10 U 11 13
i Pagrindinės veiklos sąnaudos -671.979.79 -671.979.79
1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -509.396,30 -509.396.30
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos •ll.902 .4 t -U.902.4t
1.3 Komunaliniu nusiaugu ir rvliu -36.339.17 -36.339.17
1.4 Komandiruočių • 17.00 •17.00
L.3 Transnono
t.6 Kvalifikacijos kėlinio •2.074.63 -2.074.63
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -24.932.69 •24.932,69
1.8 Nuvertėjimo ir nuraSvtu sumų
1.9 Sunaudotu ir parduotu atsargu savikaina -71.605 J 5 -71.605,35
1.10 Socialiniu išmoku
1.(1 Nuomos
1.12 Finansavimo
1.13 Kitu paslaugu •15.712.24 -15.71224
l .U Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo itaka

3 Pagrindinės veiklos pinigu srautai
3.1 (Smokos •651.989.80 *651.989,80
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - •502.990.00 -502.990.00
3.1.2 Komunaliniu paslaugu ir rvšiu -35.46825 -35.46825
3.1.3 Komandiruočių •17,00 -17.00
3.1.4 Transporto •53.66 •53.66
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.885.13 •1.885.13
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksoloatavimo •25.100.00 •25,100.00
3.1.7 Atsargu isigiiimo -60.885.89 -60.885.89
3.1.8 Socialiniu išmoku
3.1.9 Nuomos
3.1.10 Kitu paslaugu isigiiimo •25.589,87 •25.589.87
3.1.11 Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kitos išmokos
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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

Darbo užmokesčio sąnaudos . Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)

. ' Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8
1 Etatu sąraše nurodyti darbuotojai

2

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

-502.230,48 -348.593,25 -7.165,82 -106.902,02 52 ■V.'.- ' 48

3 Iš viso -502.230,48 -348.593.25 -7.165,82 -106.902.02 ' 52 48
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P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janulio  g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 35.816,23 43.458,15
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 35.816,23 43.458,15

1


