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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 k o d a s -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: 236.
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 2020 metus vidutiniškai dirbo 48 darbuotojai.
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7. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos
■ v e ik lą :'.

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 vienetą -  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



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 -  pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantiems 

darbuotojams sukako įstatymu nustatyta senatvės pensijos amžius ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją 
dirbdamas pas tą patį darbdavį . apskaičiuojamos ir užregistruojamas atidėjinys šių darbuotojų 
išeitinėms išmokos mokėti. Jei nėra žinoma ir negalima pagristai tikėtis, kiek pensinio amžiaus 
sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma 
pripažįstama ilgalaikiu atidėjiniu.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita.
2-ojo VSAFAS 2 priedas.
P03 pokytis -  įsigytas nematerialus turtas - programinė įranga ir kitas turtas sumoje 

1064,50 EUR. ir perinamus metus apskaičiuota nusidėvėjimo suma 254,96 EUR.
P04 pokytis -  ilgalaikio materialaus turto suma sumažėjo nurašius netinkama naudoti 

ilgalaikį turtą. Ilgalaikio turto likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 429593,47 EUR. 
Per einamus ataskaitinius metus buvo nupirkta ilgalaikio turto už 6100,00 EUR, apskaičiuota 
nusidėvėjimo suma 12216,10 EUR. Nurašyta nudėvėto nebenaudojamo turto už 398,81 EUR. Likutinė 
suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 423477,37 EUR.

P08 pokytis -  atsargų likutis padidėjo, padidėjus prekių likučiui gautų iš tiekėjų. Atsargų 
likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 550,83 EUR. Per einamus ataskaitinius metus 
buvo nupirkta 71871,78 EUR ir nemokamai gauta 5122,48 EUR. Atsargos už 17037,64 EUR sumą 
atiduotos naudojimui, atsargos už 48123,96 EUR sunaudotos vaikų maitinimui ir atsargos už 11699,55 
EUR sunaudotos iš karto įstaigos veikloje. Likutinė suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 
sudaro 683,94 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 53999,38 EUR. Likutinė suma paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 69920,58 EUR. Skirtumas susidaro padidėjus gautinoms sumoms 
sukauptiems atostoginiams padengti, padidėjus sukauptoms pajamoms už suteiktas paslaugas.

P l l  pokytis -  pinigų likutis banko sąskaitoje gautos paramos sumos iš gyventojų pagal 
labdaros ir paramos įstatymą. Pinigų likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 43,45 EUR. 
Per einamus metus gauta paramos suma iš gyventojų pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra 606,21



EUR. Įstaigos veikloje panaudota nebuvo. Likutinė suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 
sudaro 649,66 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 429279,88 EUR. Šia sumą sudaro nepanaudotas finansavimas ilgalaikio 
turto nenudėvėtai daliai, kuri sudaro iš valstybės biudžeto gauto finansavimo lėšos 11106,13 EUR, iš 
savivaldybės biudžeto gauto finansavimo lėšos 204076,74 EUR, iš Europos sąjungos gautos 
finansavimo lėšos 14736,87 EUR ir iš kitų šaltinių gauto finansavimo lėšos 62044,39 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 649,66 EUR. Likutinė suma paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 424604,13 EUR.

P I7 pokytis -  tiekėjams mokėtinos sumos sumažėjo padidėjus kreditoriniams 
įsipareigojimams.

Tiekėjams mokėtinų sumų likutinė suma praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 2119,59 
EUR, o einamųjų metų pabaigoje tiekėjų įsiskolinimas sudaro 2040,30 EUR, kuris susidaro 
įsiskolinimas už maisto produktus 341,48 EU R.,už komunalines ir kitas paslaugas 1698,82 EUR.

Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo skirtumas susidaro 14095,09 EUR didesnis lyginant 
su praėjusiais ataskaitiniais metais. Jis susidaro paskaičiavus didesni poreikį sukauptiems 
atostoginiams.

P18 pokytis -  grynas turtas padidėjo.
Užregistruota suma 13451,94 EUR;
Ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų lėšų, balansinė vertė 332,44 EUR;
Atsargų įsigytų iš pajamų lėšų, vertė 683,94 EUR;
Gautinos sumos atlyginimas už vaikų išlaikymą 4485,19 EUR;
Į savivaldybės iždą įmokėtos bet nesusigrąžintos pajamų lėšos 8291,85 EUR;
Skolos tiekėjams iš pajamų lėšų (-341,48) EUR.

. P21 pokytis - pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo, įvedus ekstremalią situaciją šalyje
ir ribojimą lankymą ugdymo įstaigą. Pagrindinės veiklos kitos pajamos praėjusiais ataskaitiniais metais 
sudarė 74783,49 EUR. Jos sumažėjo 21047,00 EUR. Laikotarpio pabaigoje sudarė 53736,49 EUR 
sumą.

P22 pokytis -  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo pagrindinės veiklos sąnaudų suma 
praėjusiais ataskaitiniais metais sudarė 509396,30 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 113578,07 EUR. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo pagrindinės veiklos 
sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 622974,37 EUR.

2. Inform acija apie nematerialųjį tu rtą  -  13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ P3 
priedas - nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

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

4. Inform acija apie ilgalaikį finansinį tu rtą  -  6- VSAFAS 5 priedas. Įstaiga ilgalaikio 
finansinio turto neturi.

5. Inform acija apie išankstinius apmokėjimus -  6-VSAFAS Informacija apie 
išankstinius apmokėjimus 9 priedas. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. Išankstinių mokėjimų nebuvo.

6. Inform acija apie finansinį tu rtą  ir  finansinius įsipareigojimus - 17-ojo VSAFAS 5 
priedas. Įstaiga finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų neturi.

7. Inform acija apie biologinį tu rtą  - 16-ojo VSAFAS 3 priedas. Įstaiga biologinio turto ir 
mineralinių išteklių neturi.
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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“ P 10 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 po ataskaitinius įvykius -  18-ojo VSAFAS 3 priedas ir 4 priedas „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“. Įstaiga tokių įsipareigojimų neturi.

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

suma, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Skirtumas susidaro, įvedus šalyje ekstremalią 
padėtį ir apribojus ugdymo įstaigų lankymą.

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

19. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -  24-ojo 
VSAFAS „ Su darbo santykiais susijusios išmokos“ priedas.

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

Direktorė 

Vyr. buhalterė

Birutė Ėvaltienė

Rima Žukauskaitė-Vaškiene
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P3 Nenateriakn tirtas

NEMAHRIAUOK) TURTO BALA!^INĖSVIKliSPAamiIM.\SPERAX^3CUTINĮLAM5IARPĮ

EB.
Nr. 9lną«ėti Bėtrostferbrf Aoyamnė įranga ir 

joslcenqoa

HtasneinterUw
tirtas

Mtasnemterialinii tirtas
Neturi projektai ir 

f a te u d  
anvitfėni

Nebaigti projektai ir
Šatenai
mmlėibte

PratBas fiVBOAteitai b* Ūtos 
Scenojos(Bdfn« 

nrv%tin4
literatams, mMo Ir 

neno Urnai
Ntasncnsteriahris

tirtas Nebaigti projektai Baitenai
aptokėjrai

1 2 i 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Įsigij imo ar paagaminimo savitarna ataskaitinio 
laikitamio nrad?ioie 2.106,83 26,65 2.133,48

2 Isieii imat dct ataskaitini laikKarpi 665.50 399.00 1.064.50
2.1 Pirko turto isieii imo savikaina
2.2 Neadveintinai eauto arto isieii imo savikaina • 665.50 399.00 1.064.50

3 Parduoto, perdurto ir ruaSyto turto suma per ataslan 
laitatami

i

3.1 Parduoto
3.2 Perduoto
3.3 NuraSvto
4 Permina vimai t+M
5 Isieii imo ar oasieaminimo savižinos kati pokyčiai

6 Įstgij imo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
lailntamin nahaieote (I+2-3+/-4+/-S1 2.77233 425,65 3.197,98

7 Sukatėta amartiacijos suma ataskaitinio laikxarpio 
rradftoie X ■ -2106,83 X -26,65 X X : -2133,48

8 : Neatly gintinai gauto turto suklupta amardacųos sum V x X X • X
9 AnslaiČiuota amortizacii a nėr atasleidnj laikotarpi X -55.46 X -199.50 X X -254.96

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amartimciimaima X X X X

10.1 Parduoto X X X X
10.2 Perduoto X X X X
10.3 NuraSvto X X X X
II Pererunavimai C+/-1 X X X X
12 Sutauntos amortizacii os sumos kati pokyčiai X X X X

13 Sukulta amortizacijos suma ataslaidnio lailotarpio 
pabaieoie (7+8+9-10+-/.11+A12) X .. -2162,29 X -226,15 X •. X . * -2388,44

14 Nuvertė) imo suna ataslaitinttbikjtanrio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sufoifrta nuvertėj imo suma

16 Apskaičiuota nuvertėj imo suma per ataskaitinį laikotai i
17 Panaikinta nuvertėi imo suma nėr ataskaitini laikotarpi

1S Sulaupta parckuKv perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėt imo suma

18.1 Parduoto
18.2 Perduoto
18.3 NmSvto
19 Perenmavimai <+M
20 Nuvertė) imo sumos loti polyčiai

21 Nuvertėj imo suna ataskaitinio laūctarpio pabaigoj e 
ft4+!5+16-17-l8+/-l9f/-70k

22 Nematerialioj o turto likutinė vertė ataskaitinio laikotar o 610,04 19930 80934

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotar 
oradfloie M-7.141

0 0,00 0,00 0,00

X  pažymėti ataskaitos la iia i nepydami.
•  Kito subjeltfo sukaupta turto nusidėvėjimo arfai nuvertėj irao suma 3a perdavimo.
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P4 Dgaiaflė imtcrialuis tirta s

GL
N :

B ra u n a i i r t

. Pastatai

Irifra tn itū ras 
fa* liti statiniai

Neltaųamoaos 
Uit (tos vertybės

Mainos ir

f
 f Khnjannsios 

kitlTos vertybėj
BakUi ar tu ro

Ktasflęabdfe
iretenaluss

turtas

K ta s f e ta f e  
nutenatuas 

tirtas  .

N e b o ja  statyba Baltakiai
ap tn ttjira i

Bviso
Cyvenanieji Kiti į H tas vertybės

K tusflafcdė
imtenuhias

tirtas
1 —  — į  - J 4 5 6 7 S 9 16 11 i1 ii 14 15 16

30 IlgalaOdomaterialiojo turto liūtinė vertė atastait 
bflĮrtaTTBrtrrad»ifrtefU7-(4+21\ -

io : 380.516,52 . 17.723,45 ' 25.631,93 5.721,57 /  429593,47

X  pažymėti ataslaitos laidai repfldomi. '
, * Kito subjelto su lup ta  t i r t )  nusidėvėjimo a r ta  ttuvertšj imo suma Ha perdavimo.
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P8 Atsargos

ATSARGŲ VIKTĖS PASIKEITIMAS HiR ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

KLNc Straipsniai* Strateginčs Ir 
neliečiamosios 

atsargos

Mti5agos,£diavos Ir 
ūkinis invertorius

Nebaigta gan ta i produktija Ir nebaigtos 
• vykdyti sutarus

fag an taa  produkdja ir  atsargos, 
stirtos parduoti

Ilgalaikis material usL 
Ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Ištiso .
Nebaigta gaminti 

produkdja
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
ftga minto produkdja Atsargos, sldrtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigilino vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 55033 550,83
2 įsigyta atsargų per ataskaitini laikotarpi (2.1+23) 76.99436 76.99436
2.1 įsigyto turto isigijino savikaina 71.871.78 71.871,78
23 Marokamii gautųatsargųisigiiinD savikaina 5.122,48 5.122,48

3
AtsagųsunaSginas per ataskaitinį laikotaipj 
(3.1+33+33+3.4) -76.861,15 -76361,15

3.1 Parduota
3.2 Peridsta(pasldistyta)
33 Sunaudota veikloje -59.82331 -5932331
3.4 Kiti nurašymai -17X13734 -17.037j64
4 Pergrupavinai (-♦/-)
5 Atsargų jsigijino vėtės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijim) vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(l+2-3-tM+5) 683^4 683£4

7 Atsargų nuvertoj inns ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8 Namkanai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų su k a lt 
nuvertėjimo surra (iki perdavimo)

9 Atsargu nuvertėjimas per ataskaitini laikotarpi - •

10 At sagų nuvertė) i no atkutino per ataskaitinį laikotarpį sur i

11 .
P a  ataskaitinį laikotarpį parduotų, peritistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertė] irras 
(11.1+113+113+11.4)

11.1 Parduota
113 Perleista (paskirstyta)
113 Sunaudotaverkloje
113 Kiti nuraš virai
12 Nuvertėjinopergrupavinai (-t/-)
13 Atsareu nuvertėjimo kiti pokyčiai

14 Atsargų nuvertėj inas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+S-9-10-11+/-12+13)

15 Atsagų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

683,94 683,94

16 Atsakų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 55033 55033

* RakŠningos sutros tu ri būti detalianjarros aiški narrpjo rašto tekste.
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠ ANKSTINIIB APMOKĖJIMIB

EI.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio dena

1 ' ; ■ • 2 r 3 . . . 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus sub jektams pavedimoms vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokė jimai

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuoto jams

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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P10 Gautinos sumos

INFORMACUAAHEFIR VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

EI. Nr. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

E viso Tarpjų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarpjų iš 
kontroliuojamų ir  

asocijuotųjų ne viešoji 
' sektoriaus subjektų

E viso Tarpjų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Ibrp jų iš 
kontroliuojamų ir  

asocijuotųjų ne viešoji 
sektoriaus subjektų

1 ■- ■ 2 ■ ■ 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus tirtus gautinų sūnų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+12+1.3+1.4+1.5+1.6) 69.920,58 65.435,39 4.485,19 53.999,38 47.447,61 6.551,77

1.1 Giutinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės irinkos
1.2.1 Gautini mokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės itrokos
1.3 Gautinos sumos už turto naudoiima. nauduotas orekes. turtą, oaslaueas 4.485.19 4.485.19 6.551.77 6.551.77
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudoiima 60.00 60.00
1.3.2 Gautinos sumos už narduotas onekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas oaslauaas 4.485.19 4.485.19 6.491.77 6.491.77
1.3.4 Gautinos sumos už Darduota ilsaMd turtą
1.3.5 Kitos '
1.4 Gautinos sumos už konfiskuota turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5 Sukauntos aautinos sumos 65.42126 65.421.26 47.364.57 47.364.57
1.5.1 IŠ biudžeto 65.421.26 65.42126 47.364.57 47.364.57
1.5.2 ■ Kitos ■ ■ ■ ■ ■
1.6 Kitos aautinos sumos 14.13 14.13 83.04 83.04

2 . Per vienus metus gautinų surrų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus šautinu sumr balansinė vertė (T-2) 69.920.58 65.435.39 4.485.19 53.999.38 47.447.61 6.551.77
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P ll Pinigai ir  pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIEPIN1GUS IR PINIGŲ BKVIVALESTUS

EI. Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena
Nr. B viso Biudžeto aslgnavin i 15 viso Biudžeto aslgnavin
1 2 3 4 5 6

1 Pinigu iš valstybės biudžeto (įskaitant Bropos Sįtngps finansinę 
oaramaHl. 1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61

1.1 Pinigai banku sąskaitose
1.2 Pinicai kasoje
1.3 Pinigai kelyje
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5 Pinigu įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6 Pinigu ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1 Pinigai banku sadcaitose
2.2 Pinigai kasoje
2.3 Pinigai kelvie
2.4 Pinigu įšaldytose sąskaitose
2.5 Pinigu įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6 Pinigu ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigj ekvivalentai iš kitų šaltinių 
13.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 649,66 43,45

3.1 Pinigai banku sąskaitose 649.66 43.45
3.2' Pinigai kasoje
3.3 Pinigai kelvie
3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5 Pinigu įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6 Indėliai kuriu terminas neviršija trijų mėnesiu
3.7 Kiti pinigu ekvivalentai
4 15 viso pinigu ir  pinigų ekvivalentų (1+2+3) 649,66 43,45
5 15 iu ištekliu fondu Iė5os



2020 M  GRUOC0O31 n  pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
CMsos suuos eurais, jd  nenurodyta kitaip) /

Kretingos lopšelis-darifetis "Ž ilvitis", 190278819, F. Janušio g . 14, K retingos m , Kretingos nsav.

ID: -2147404012
iyu -

P12 finansavimo sumos

I1NANSAV1MDSIJ1V13SPAGAL.ŠALT1NĮ,TIKSLINĘ PASKIRTĮ 1RJŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ni.N i
Finansavimo sum s

/ '
finansavimo sunn 
liktais ataskaitinit 

laikotarpio pradSo

Rrataskaltioį laikotarpį t e  ataskaitinį laikotarpį

Rnansavimo sumų 
likutis ataskaitiitir 

laikotarpio 
pabaigoje

Finansavimo s ūmo 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gaut 
turtą

Rnansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gaut 
. b itas

teduota kitiems 
‘ viešojo sektoriais 

subjektams

Rnansavimo sumų 
stmašėjimasdėl 
tinto pardavimo

Rnansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Rnansavimo šunų 
sumažėjimas dėl ju 
padavimo neviešoj 

sektoriaus 
subjeldams

Rnansavimo sumo 
grąSntos

Rnansavimo sumų 
(gauti ib į)  

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

i 2 . 4 5 6 7 8 9 irt 11 n o 14

i
IS valstybės faiudfeto (išskyrus valstybės biudžeto dal 
gautą iš Europos Sąjungos, ufcioao valstybių ir 
tarptautinių organuatijų)

11*1735 3G25014* 51*0 -303*643* 11.10643

n Nepinidniamturtui isievti 11*17.2$ 5.825*5 51,60 -6388.61 11.106,1*
13 Kitons išlaidom konpensuoti 297.0753$ -297*753! 0,00

2
Iš savivaldybės biu&io (išskyrus savivaldybės biudi 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, ufcicnii 
valstvbių ir tarptautinu orgamati jų)

to
207*31*; 384543,9* 75*0 -387573,7; 204*76,7*

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 207.0313: 13.474# 75*0 -163044/ 204.076,7*
22 Kitom išlaidom konpensuoti 3714693.* -371.4693! 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, ufciaio valstybių ir tarptautii 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunam: 
Europos Sąj ingos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės arsavivaldybės biudfctų ES projektams 
finansuoti)

& v
149368*1 14*9 -2*06*3 147376*;

3.1 Nepiniginiamturtui įsigyti 14936831 14*9 -2*0633 147376,8;
3 2 Kitom išlaidam konpensuoti
4 B kitu šaltinių 61*623< 68741 6*4549 -5.751*7 62*4435
4.1 Nepinidniamturtui įsigyti 61*19.11 8130 6.045,49 -5.751.07 61394,7*
42 Kitom išlaidom konpensuoti 43.45 60631 649*6

5 B viso finansavimo sutrai 429379*1 688332,75 6.186*8 •6993953! 424604,1;

* Š qjc  siahyje rodamas finansavimo sumu pergrupavimas; p ra ė jtsb  ttadaitinio taikrtaipio klaidų taisymas; valiutos lurso jtala pinigų likučiams, susnusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta foods finansavimo pajamomis.
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FINANSAVIMO S ŪMŲ LIKUČIAI

EI.
Nr.

Finansavimo sumos -

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos 
(gautinos)

Enansavimo sumos 
(gautos)

B viso .
Enansavimo sumos 

(gautinos)
Enansavimo sumos 

(gautos)
B viso

1 2 ■ ■ • , .1 4 5=3+4 = 6 7 8=6+7

1
Iš valstybės biudžeto (išskyras valstybės biudžeto asignavimų dalįgai 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir taiptautinių organizacijų)

} iš , 11.817,29 11.817+9 11.106,13 11.106,13

2",
Iš savivaldybės biudžeto (išskyras savivaldybės biudžeto asignavimų c 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir taiptautinių otganizaci 207.031,52 207.031,52 204.076,74 204.076,74

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių otganizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitan 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

314,53 149.053,98 149.368,51 31433 147.062,34 147.376,87

4 ■■■ Iš kitų šaltinių 154,84 60.907,72 61.062,56 154,84 61.889,55 62.04439
5 K viso 46937 428310,51 429.27938 46937 424.134,76 424.604,13
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACUAAPIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

El.N r. Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

E viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

E viso . ' '
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarpjų
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 susite įsipareigojimai 11.07 11.07
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 2.040,30 2.119,59
4 • Sukauptos mokėtinos sumos 55.433,65 41.338,56
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginiu sąnaudos 55.433,65 41.338,56
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai jsipareigo jimai
5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3 Kitos mokėtinos sumos
6 Kai kuriu trumpalaikiu mokėtinu sunu balansinė vertė (1+2+3+4+5 57.485,02 11.07 43.458,15
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir  kitos pajamos

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

EI.
Pfc,

Straipsniai
A taskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitin is 
laikotarpis

1 . .-I..:;-.;.'.; 2 ■ - — 3 ' 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos Daiamos 53.736.49 74.783.49

1.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktu paslaugų pajamos** 53.736.49 74.783,49

1.4 Kitos 1 ■

2 Fervestinos i biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos k itos naiamos 53.736.49 74.783.49

* 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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n  bfornBdjapagriscoicitiB

AlA5KAniNIOIAIHO^IWOINPCI{MA£lI\PAGALVIiIKLQS SEGMENTUS

EB.
N :

R a m in u  r t a M tų  s t r a z d a i

S e g m to i
B  viso

B c n k tB v rir t jU s
prfatĘprt

V fefcjitvnrlek*
v n n m r i u i n f i

B o non ita  . . A į U a t p « Į i
Blbtas k  k m n E r i s  

<lėt
S u A e to sq p H u p

ftfc Ė sk J ta -a k -

reS g įa
ŠrietiraM

1 2 3 4 š 6 J 8 9 10 11 12 13
l Pazrindinės veMns sąnaudas -765.344.55 -765.344.55
11 Darbo užmolesCio ir socialinio ilraidimo -622.974.37 -622.97437
1.2 Nisidėvėi imo ir amnrtiniriirK -12.471.06 -12.471.06
1.3 Komunaliniu naslaupu ir rvšiu -36.25628 -36256.28
1.4
1.5 Transnorto
1.6 -2.07650 -2.076.50
1.7
1.8

sI3I■Ho!

1

1.9 Sunaudotu ir oanfantu atsarsu savOaina -76.80669 -76.806.69
1.10
1.11
1.12 Finansavimo
1.13 Kitu naslausu -14.759.65 -14.759.65
1.14

2
Apsieitos politics t i ta n o  ir esminių apsieitos Uaidų 
taisvmo itale

3
31 ISmolcs -733 839 06 -733.839.06
31.1 Darbo uJmolesfio ir socialinio dnudim n -608.901.09 -608.901.09
3.1.2 Komimalmiu našlautai ir rvšiu -36.500.00 -36.500.00
.3. f..3 K im andirvothi
3.1.4 Transnorto
31.5 -1.710.00 -1.710.00
3.1.6 Panrastoio remonto ir elsnloatavimo
3.1.7 Atsarsu isiaiimo -71.270.52 -71270.52
3.1.8 Socialiniu išmotu
3.1.9 Nuomos
3.1 10 -15.457.45 -15.457.45
3 111 Jkimok tos na Kiln nns

3.1.12—

1
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio i r  socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

e i .
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 7, 7 4 ■ ■■ ‘ ' " 5 - ' 6 ' •■■■■■ 7 ' _________ 8_________
1 Batu sąraše nurodyti darbuotoiai

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė pas laugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančia: 
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines iroanašias darbo sutartis!

-502.230,48 V  -7.165,82 52

JL____ Iš viso -502.230.48 -7.165.82 52

1



Informacijos apie darbo užmokesčio ir  socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte

Ataskaitinis Laikotarpis 2020-01-01 -2020-12-31 
190278819 - Kretingos lopšclis-datfclis "Žlvitis"
Lentelėse pateikiam; duomanų valiuta; eurai

EL
Ne

- - Gnąė ■

Ataskaitinis laikotarpis R-aėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis
darbuotojų

skaičius*

Dirbo užmokesčio sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų
skaičius*

Darbo u&nokesčio sąnaudos

Rimginėalga
Diedai,

priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų

koiqpensasima
*

Išmokos 
diplomatams ir 

jųŠamų
Kita frreiginėalga

Diedai, 
priemokos, 
. premijos

Dubuotojo
išlaidų

konuxnsavima 
s -

Išmokos 
diplomatams ir 

jųldm ų 
nariams

Kita

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

1 Valstybės politikai irvalstybės pareigtaai
2 Teisėtai
3 Valstybės tarnautojai
3.1 einantys vadovaujame pareieas
32 patarėjai
33 specialistai
4 (Giriai
5 Dubuotojai. dirbantys pagal netemanuotas darbo sutartis 46 -481.958,16 -549555 -98.764,07 50 -394599.96 -524860 -75.72659
5.1 einantys vadovauianns pareigas 2.0 -28.918.65 *41392 -532438 2,0 -25343.47 -519.42 -4.104,11
52 kiti darbuotoiai 44.0 -45303951 -5.08163 -9323939 48,0 -369.056,49 •4.72858 -71.622,48
6 Kiti M •30322,71 -39968 •633420 M -29619.10 -114.43 -468822
7 Byiso: 48 •51228067 -569S23 -104.79827 52 -42421966 •536243 -7931461
8 B iusodalinio draudimo sąnaudos X •863321 •8764 -152539 X -6616.74 -7743 -167166

* Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekormiduojarra taiky 
Vidutinio ratinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavino 
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finaisų ninistro 2002 n 
gegu2ėsl5d.įsakyraNr,134,,DaMdutinioratimodarbuotqjų 
skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavirrD taisyklių patvirtinino

Jeigu pateikėte tisą lange reikalaujamą informaciją, prašome 
justi rakŠmę-1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įtesti rdkšmę-2.

1 Pateikiau

24-ojo VSAFAS „Su daibo santykiais susijusios išnukos“ .priedas
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P24 Finansinis rizikos valdymas

INPORMACLJAAPIEĮSIPAREIGOJIMŲDALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eli.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansini verti ataskaitinio 

’ laikotarpio pradžioje
Balansini verti ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 43.458.15 57.485.02
2 JAVdoleriais
3 Kitomis
4 E viso 43.458.15 57.485.02

1


