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BIUDŽETIN  STAIGA KAUNO PEDAGOGIN  PSICHOLOGIN  TARNYBA 
m. kodas 193106269, Kaunas 

 
2016 M. FINANSINI  ATASKAIT  RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
2016 m. gruodžio  30 d. 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
  1. Duomenys apie š  finansini  ataskait  rinkin  parengus  viešojo sektoriaus subjekt . 
 Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba (toliau- staiga) yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno 
miesto savivaldybės biudžetinė staiga. Kauno psichologinės pedagoginės tarnybos buveinė-
A.Mickevičiaus g.54,Kaunas, Identifikavimo  kodas- 193106269.Švietimo staigos tipas- švietimo 
pagalba. Tarnybos steigėja Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė tarnybos veiklos sritis- švietimo 
pagalba. 
 

2. Finansiniai metai 
 staigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai:finansinių metų pradžiai- sausio 1 d., pabaiga- 
gruodžio 31 d. 
 

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 
 staiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 
 

4. Informacija apie staigos filialus ar struktūrinus vienetus 
staiga filialų ar strukt rinių vienetų neturi. 

 
5. Informacija apie  staigos  vidutin  darbuotoj  skaiči  per ataskaitin   laikotarp  

 staigoje 2016 metų pabaigoje dirbo29 darbuotojai: 
 

6. Svarbios s lygos, kuriomis veikia staiga ir kurios gali paveikti tolesnę staigos veikl  
Tolesnę staigos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas . 

 
 II. S SKAIT  PLANAS 

 
 7. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba tarnybos sąskaitų planas sudarytas pagal pavyzdin  
biudžetinių staigų sąskaitų planą. 
 8.Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus 
detalizuojančius požymius,taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 
               9.Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
 9.1 valstybės funkciją; 
                          9.2 programą; 
                          9.3 lėšų finansavimo šaltin ; 
 9.4 Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsn ; 
 9.5 kitą informaciją(padalin ,lėšų r š ). 
               10. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba visas kines operacija ir kinius vykius 
apskaitoje registruoja kaupimo principu. kinės operacijos ir kiniai vykiai registruojami programoje 
„Debetas“,kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSFAS reikalavimus. 
               11.Sąskaitų planą sudaro 6 sumavimo lygių(vienženklės-šešiažianklės)sąskaitosir 
registravimo (devyniaženklės)sąskaitos. rašai daromi tik registravimo sąskaitose. 

 
 
 

 III. APSKAITOS POLITIKA 
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            12. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 

vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, 
nėra. 

             13.Tarnyba apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkin  rengia pagal šiuos apskaitą 
reglamentuojančius teisės aktus: 

           13.1 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 
           13.2 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos statymas; 
           13.3 Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statymas; 
           13.4 Lietuvos Respublikos biudžetinių staigų statymas; 
           13.5 Kiti apskaitą reglamentuojantys LR statymai ir teisės aktai. 

               14. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba apskaitos  politikoje taikomi b dai, kurie 
leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti staigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti staigos 
finansinę b klę bei veiklos rezultatus. 

               15. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba, tvarkydama apskaitą ir sudarydama 
finansinių  ataskaitų rinkin , vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS 
„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikime“: 

              
Bendrieji apskaitos principai,metodai,taisykl s 

 
 
           16.Visos operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu rašu 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. 
                        17. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų 
rinkin  vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: 
  17.1 pinigų; 
 17.2 subjekto; 
 17.3 periodiškumo; 
 17.4 pastovumo; 
 17.5 piniginio mato. 
                           18.Pagal subjekto principą Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba laikoma apskaitos 
vienetu:atskirai tvarko apskaitą,sudaro ir teikia finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų 
rinkinius.Tarnybos apskaitoje registruojams tik patikėjimo teise valdomas,naudojamas ir 
disponuojamas savivaldybės turtas,finansavimo sumos ir 
sipareigojimai,pajamos,sąnaudos.Nebalansinėse sąskaitose registruojamas tarnybos  kinis 

inventorius. 
                         19. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai 
už  2016 m. Registruojami  naudojant Lietuvos pinigin  vienetą- eurą,apvalinant iki šimtųjų (dviejų 
skaičių po kablelio). 

              20. kiniai vykiai ir kinės operacijos, kurių  buvimas ir atlikimas ar rezultatų 
forminimas b tų susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje  b tų perskaičiuojamas  eurus pagal Lietuvos 

banko nustatytą užsienio valiutos santyk  pagal  21 VSAFAS nurodytus reikalavimus. 
                        21.Apskaitos dokumentai surašomu ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 
            
                                                               Nematerialusis turtas 
        
                         22.Nematerialusis turtas yra pripaž stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 
                         23. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 
sigijimo ar pasigaminimo savikaina. staigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra 
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lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų. Tikėtina, kad staiga: b simaisiais 
laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto sigijimo savikainą, 
staiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

                      24. staigos  nematerialusis  turtas skirstomas  tokias grupes, kurioms patvirtintas 
naudingo tarnavimo laikas: 

 
Eil. 
Nr. 

Turto grupės ir r šys Turto amortizacijos normatyvas 
(metai) 

1. Programinė ranga, jos  licencijos ir techninė 
dokumentacija 

 
1 

2. Kitas nematerialus turtas 2 
 

                     25. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.. Nematerialiojo turto amortizacija 
skaičiuojama  taikant  tiesin  amortizacijos skaičiavimo metodą,nuo kito mėnesio pirmos dienos,kai 
turtas pradedamas naudoti,ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos,kai naudojamo 
nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte.  

          26. Nematerialusis turtas  nurašomas j  perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka 
nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.  
                     27. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir proced ros nustatytos Kauno psichologinė 
pedagoginė tarnyba nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše. 
           
                                                         Ilgalaikis materialusis turtas 
  
                    28.Ilgalaikis materialusis turtas pripaž stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12–ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 
pripažinimo kriterijus. 
                    29. sigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas sigijimo arba 
pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų nuo 2015 m sausio 1 dienos.Iki šios 
datos sigytas ilgalaikis meterialusis turtas liko registruotas anksčiau buvusis verte,.                                    
30.Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kult ros ir kitas vertybes, finansinėse 
ataskaitose rodomas sigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra 
nustatomas.                                                                                                                                               
31. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesin  nusidėvėjimo skaičiavimo 
metodą.  
 Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos 
dienos,kai turtas pradedamas naudoti.Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo to mėnesio pirmos 
dienos,kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė sutampa su jo likutine verte,kai 
turtas perleidžiamas,nurašomas arba ,kai apskaičiuojams ir užregistruojamas to turto vieneto  
nuvertėjimas ,lygus jo likutinės vertės sumai.                                                                                               
32.Likvidacinė vertė  lygi nuliui.  
                   33. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, 
yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 
 34. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba apskaitoje esančioms ilgalaikio materialaus turto  
grupėms yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas: 

 
Eil. 
Nr. 

Turto grupės  ir r šys Turto nusidėvėjimo 
normatyvas (metai) 

1. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,monolitino 
gelžbetonio pastatai,stambių blokų perdengimai ir 
denginiai- gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

 
 

50 
2. Baldai 3 
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3. Kompiuteriai ir jų ranga 3 
4. Kita biuro ranga 3 
 
              35. Biologinio turto staiga neturi. 
               
                                                                    Atsargos 
              
              36.Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ąjame VSAFAS „Atsargos“ 
             37.Atsargomis laikomas staigos trumpalaikis turtas, kur  staiga per vienerius metus sunaudoja 
pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti, arba kuris yra laikomas numatant j  paskirstyti 
vykdant prastą  veiklą. Atsargomis taip pat laikomas staigos kinis inventorius- materialusis turtas, 
kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio sigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už 
Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.                     
  38.Registruojant  atsargas apskaitoje, jos vertinamos sigijimo ar pasigaminimo savikaina, o 
sudarant finansines ataskaitas – sigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, 
atsižvelgiant  tai, kuri iš jų mažesnė.  

39.Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų b dą, kai 
buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi 
operacija. Atiduoto naudoti  staigos veikloje kinio inventoriaus vertė iš karto pripaž stama 
sąnaudomis. 

                                              
                                              Finansinis turtas 

              
              40. Finansinis turtas apskaitoje pripaž stamas tik tada, kai yra vykdomos visos sąlygos, 
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai”. Pirmą kartą 
pripažindama finansin  turtą, staiga vertina j  sigijimo savikaina. 
             41.Finansinis turtas staigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai staiga gauna arba pagal 
vykdomą sutart  gyja teisę gauti pinigus ar kitą finansin  turtą. 
   
                                                                Gautinos sumos 
            42. Gautinos sumos registruojamos tada, kai staiga gyja teisę gauti pinigus ar kitą finansin  
turtą pagal 17-ąj  VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio 
pripažinimo metu yra vertinamos sigijimo savikaina.  
           43.Ilgalaikių gautinų sumų monė,kaip biudžetinė staiga,turėti negali. 

 
                                                          Pinigai ir pinig  ekvivalentai 
            44.Pinigus sudaro pinigai  tik banko sąskaitose. 
            45.Pinigai banko sąskaitose apskaitomi eurais ir užsienio valiuta (jeigu tokių tarnyba 
turėtų).Sąskaitos skirstomos pagal pinigų paskirt : biudžeto asignavimų lėšos,specialiųjų programų 
lėšos,pavedimų lėšos. 
 
                                                               Finansavimo sumos 
 
            46. Finansavimo sumos pripaž stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.Gautos 
(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripaž stamos finansavimo pajamomis tais 
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

  47.Finansavimo sumos- Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba iš valstybės 
biudžeto,savivaldybės biudžeto bei kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas.skirtas 
tarnybos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms gyvendinti.                                                              
48.Visos tarnybos gaunamos finansavimo sumos grupuojamos ,atsižvelgiant  finansavimo sumų 
paskirt : 
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48.1.finansavimo sumos nepiniginiam turtui sigyti-finansavimo sumos ,gaunamos pinigais 
ilgalaikiam materialiąjam ir nematerialiąjam turtui,atsargoms,spaudiniams sigyti.taip pat finansavimo 
sumos apimančios nemokamai gautą nepinigin  turtą.  

48.2 finansavimo sumos ,skirtos kitoms išlaidoms kompensuoti-finansavimo sumos,skirtos 
Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba veiklos išlaidoms padengti. 

49. Visos tarnybos gaunamos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius: 
         49.1 finansavimo sumos iš valstybės biudžeto; 
         49.2 finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto; 
         49.3 finansavimo sumos iš kitų šaltinių ( trečiųjų juridinių asmenų parama,2 procentai 

gyventojų pajamų mokesčio,trečiųjų asmenų padovanotas turtas ar piniginės lėšos) 
50.Finansavimo sumos Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba apskaitoje grupuojamos pagal 

sąskaitų plano privalomas sąskaitas: 
          50.1 gautinos finansavimo sumos(2 ir 4 klasės sąskaitos) 
          50.2 gautos finansavimo sumos (4 klasės sąskaitos) 
          50.3 panaudotos finansavimo sumos (4 klasės sąskaitos) 
 50.4 mokėtinos finansavimo sumos (6 klasės sąskaitos) 

                51.Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripaž stamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos. 

                                
                                         Finansiniai sipareigojimai 
 
52.Finansinių sipareigojimų apskaitos principai,metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS"Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai" 
52.Finansiniai sipareigojimai staigos apskaitoje yra skirstomi  ilgalaikius ir trumpalaikius 

sipareigojimus.                                                                                                                                       
 53.Ilgalaikis finansinis sipareigojimas- finansinis sipareigojimas, kur  privaloma vykdyti ne 
anksčiau kaip po 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio 
dienos.Tarnyba,kaip biudžetinė staiga,ilgalaikių sipareigojimų turėti negali.                    
 54.Trumpalaikis finansinis sipareigojimas- finansinis sipareigojimas, kur  privaloma 
vykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo laikotarpio dienos.                                                          

 55.Finansiniai sipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra vykdomos visos 
sąlygos, nustatytos sipareigojimui atsirasti, ir staiga prisiima sipareigojimą sumokėti pinigus. 
               56.Pirminio pripažinimo metu finansiniai sipareigojimai vertinami sigijimo savikaina.   

 
                                                            Atid jiniai 
 
     57.Atidėjiniai pripaž stami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl buvusio 

praeityje vykio, staiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąj  pasižadėjimą, ir tikėtina, kad 
jam vykdyti bus reikalingi ištekliai, o sipareigojimo suma gali b ti patikimai vertinta. Jei 
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripaž stami.                                                                      

 
                                                            Pajamos 

               
                     58. Pajamos Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba pripaž stamos vadovaujantis 
kaupimo principu, t.y., apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant  pinigų 
gavimą. Pajamos vertinamos tikrąja verte.                                                                                                         
 59.Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaž stamos, kai tikėtina, jog staiga gaus su 
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai vertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai 
vertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.                                                                                                         

 60.Pajamos skirstomos  grupes:                      
 60.1 pagrindinės veiklos pajamos,                                                                                                                            
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 60.2 kitos veiklos pajamos,                                                                                                                              
 60.3 finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

  
                                                      S naudos 

                
               61. Sąnaudų apskaitos principai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS "Sąnaudos".                       
 62.Sąnaudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant  pinigų gavimo 
momentą. Sąnaudos apskaitoje vertinamos tikrąja verte.               
 62. Sąnaudos skirstomos  grupes:                                                                                                                   
 62.1pagrindinės; veiklos sąnaudos,                         
 62.2 kitos veiklos sąnaudos. 

63.Sąnaudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant  pinigų išleidimo 
laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitin  laikotarp  padarytų išlaidų ne manoma tiesiogiai susieti su 
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 
šios išlaidos pripaž stamos sąnaudomis tą pat  laikotarp , kada buvo patirtos.  

. 
                                                               Turto nuvert jimas 
 
                64.Turto nevertėjimo apskaitos principai,metodai ir taisyklės nustatyti 8-ąjame VSAFAS 
"Atsargos",17-ąjame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai suipareigojimai ir 22-ąjame 
VSAFAS"Turto nuvertėjimas" 
                65.Turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje pripaž stami pagal nuvertėjimo požymius. 
Sudarant finansinių ataskaitų rinkin , nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar 
išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine 
verte.  

66.Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostol , 
perskaičiuojamos b simiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo b tų tolygiai 
paskirstyta per visą likus  jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likus  
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.  

   
                                                    Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai.                 
 
                67.Sudarant finansinių ataskaitų rinkin , turtas ir sipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje ,išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b tent tokios užskaitos 
(pvz. dėl draudiminio vykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).         
 Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.   
Apskaitos principų bei apskaitinių verčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 
ataskaitų rinkin , pateikiami aiškinamajame rašte. 
 
                                                                     Apskaitini  verči  keitimas 
                                                      
 
                  68.  Apskaitinių verčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ąjame VSAFAS "Apskaitos 
politikos,apskaitinių verčių keitimas ir klaidų taisymas" 
                  69.Apskaitinio verčio pasikeitimo poveikis nustatnt grynąj  pervirš  ar deficitą priskiriamas: 
                              69.1 laikotarpiui,kada vyko pasikeitimas,jei tai turi takos tam laikotarpiui; 
          69.2 laikotarpiui ,kad vyko pasikeitimas,ir vėlesniems laikotarpiams,jei 
pasikeitimas turi takos ir jiems.  
                   70.Informacija ,susijusi su apskaitinio verčio pakeitimu,pateikiama aiškinamąjame rašte. 
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                                                     Apskaitos klaid  taisymas 
 
                    71.Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ąjame VSAFAS "Apskaitos 
politikos,apskaitinių verčių keitimas ir klaidų taisymas" 
                    72.Ataskaitiniu laikotarpiu gali b ti pastebėtos apskaitos klaidoas,padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. 
      73.Ir esminės ,ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio periodo finansinėse 
ataskaitose.Apskaitos klaidų taisymo taka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 
                                    73.1 jei apskaitos klaida nėra esminė,jos taisymas registruojamas toje pačioje 
sąskaitoje,kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų 
ataskaitos eilutėje,kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 
                                    73.2 jei apskaitos klaida esminė,jos taisymas registruojamas tam skirtoje 
sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje"Apskaitos politikos keitimo bei esminių 
apskaitos klaidų taisymo taka".Lyginamoji ankstesnio laikotarpio finansinė informacija pateikiama 
tokia,kokia buvo,t.y.nekoreguojama.Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama 
aiškinamąjame rašte. 
 
                                                   vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
                 
                      74.Tai vykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie staigos finansinę padėt  
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys vykiai), atsižvelgiant  jų takos reikšmę 
parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės b klės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų 
ataskaitose. Nekoreguojantys vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame 
rašte, kai jie yra reikšmingi. 
 

 
III. PASTABOS 

 
ILGALAIKIS TURTAS 

  
               1. Informacija apie nematerial j   turt  (pastaba  Nr. 1) 
 
Visa informacija apie staigoje naudojamą nematerialųj  ilgalaik  turtą pateikiama 13-ojo VSAFAS 
„Nematerialusis turtas“ 1-ame priede. 

Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba neturi nematerialiojo turto:                                                                                     
kurio tarnavimo laikas neribotas,  

              turto, kurio  kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip sipareigojimų 
vykdymo garantija, 

turto, kuris nebenaudojamas staigos veikloje, 
naujo turto, sigyto perduoti, 
per ataskaitin  laikotarp  patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto. 

 
Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba turi nematerialiojo turto už 10350,74 Eur sigijimo 
savikaina,amortizacijos suma yra 10319,65 Eur.Likutinė nematerialiojo turto vertė-31,09 Eur. 
 
Per 2016 metus tarnyba ne sigijo nematerialiojo  ilgalaikio. 
 
 Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
nematerialiojo ilgalaikio turto  staiga neturi. 
 
             2. Informacija apie  ilgalaik   material j   turt  (pastaba Nr. 2) 
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 Visa informacija apie staigoje naudojamą nematerialųj  ilgalaik  turtą pateikiama 12-ojo 
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1-ame priede. 
 Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba turi materialiojo  ilgalaikio turto už 152591,56 Eur sigijimo 
savikaina,amortizacijos suma yra 84532,85Eur.Likutinė materialiojo ilgalaikio turto vertė-68058,71 
Eur. 
 Per 2016 metus tarnyba ne sigijo materialiojo  ilgalaikio turto . 
  

 

 Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba neturi tokio  ilgalaikio materialiojo turto:                                                                 

kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai,                                                                                                                           

kuris užstatytas kaip sipareigojimų vykdymo garantija,                                                                                                                                                     

pagal finansinės nuomos (lizingo)sutartis sigyto turto.                                                                              

 Tarnyba per 2016 metus nėra pasirašiusi sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto sigijimo 

ateityje. 

 Valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto  Kauno 
psichologinė pedagoginė tarnyba neturi. 
 

             

 3. Informacija apie ilgalaik  finansin  turt  (pastaba  Nr. 3) 

 Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba ilgalaikio finansinio turto  neturi. 

 

             

  4. Informacija apie biologin  turt  (pastaba  Nr. 4) 

 Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba biologinio turto  neturi. 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TRUMPALAIKIS TURTAS 

 

             5. Informacija apie atsargas (pastaba  Nr. 5) 

Informacija apie atsargas staigoje pateikiama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1-ame priede. 
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 2016 m. Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba sigijo ir sunaudojo atsargų už 4264,12 Eur. 

Nemokamai atsargų negauta.Užbalansinėje sąskaitoje turimo kinio inventoriaus vertė yra 45413,13 

Eur. 

Aplinkybių ir kinių vykių, dėl kurių b tų sumažinta atsargų vertė, staigoje ataskaitiniais metais 

nebuvo. Atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis, nėra. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų tarnyba 
neturi. 
 

             6. Informacija apie išankstinius apmok jimus (pastaba  Nr. 6 ) 

 
Informacija apie staigos išankstinius apmokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 6-ame priede. 
Išankstinius apmokėjimus 189,77 Eur sudaro: 
iš savivaldybės lėšų-124,37 už prenumeratą AB Lietuvos paštas ir 65,4 Eur. už prenumeratą UAB 

Diena Media News;      

                                                                               

  

            7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba  Nr. 7 ) 

 
Informacija apie staigos per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis 
turtas ir finansiniai sipareigojimai“ 7-ame priede.Per vienerius metus gautinos sumos sigijimo yra 
20084,12 Eur, iš jų:                                                                                                                                        
20084,12-sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto,                                                                 
            
             
  8. Informacijos apie pinigus ir j  ekvivalentus (pastaba Nr. 8 ) 
 
Duomenys apie Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba pinigus ir jų ekvivalentus pateikti 5-ojo 
VSAFAS"Pinigų srautų ataskaita" 2 priede ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
sipareigojimai“ 8-ame priede.                                                                                                                        

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio banko sąskaitose yra 2512,40,iš jų, 2512,40-pavedimų sąskaitoje. 
Informacija apie sipareigojimų dal  nacionaline valiuta pateikiama 17-ojo VSAFAS 13 priede.  

 
          

                   

 

 

 

 9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 9) 

 

Duomenys apie apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-ame ir  
5-ame prieduose. 
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Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 70992,21 Eur.,iš kurio valstybės finansavimas-

12979,54 Eur.,savivaldybės finansavimas-55469,18,iš kitų šaltinių-2543,49 Eur.  

 
SIPAREIGOJIMAI 

 
            10. Informacija apie atid jinius, neapibr žtuosius sipareigojimus, neapibr žt j  turt  ir 

poataskaitinius vykius (pastaba Nr. 10) 

Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba atidėjinių neformuoja, neapibrėžtųjų sipareigojimų neturi, 

neapibrėžtojo turto neturi, poataskaitinių vykių nėra. Paskolų, suteiktų garantijų dėl paskolų tarnyba 

neturi.  

                                                      11.Ilgalaikiai sipareigojimai 

    Ilgalaikių sipareigojimų Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba neturi.      

 

 12. Informacija apie trumpalaikius sipareigojimus (pastaba Nr. 11) 

Duomenys apie Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba trumpalaikius sipareigojimus pateikiama 17-
ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai“ 12-ame priede. 
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba kai kurios trumpalaikės 
mokėtinos sumos yra 19883,89 Eur. 
Tiekėjams mokėtinos sumos- 96,69 Eur už  elektros energiją AB Kauno energija. 
 Sukauptos mokėtinos sumos-19786,15 Eur:            
sukauptos atostoginų sąnaudos-19786,15 Eur, iš jų darbo užmokesčio-15106,26,socialinio draudimo 

mokų-4679,89. 

sipareigojimai nacionaline valiuta pateikti 17-ojo VSAFAS"Finansinis turtas ir finansiniai 

sipareigojimai 13 priede. sipareigojimų užsienio valiuta tarnyba neturi. 

                                                       

                                                     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  GRYNASIS TURTAS 

           

          12. Informacija apie gryn j  turt  (pastaba Nr. 12) 
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Duomenys  apie grynąj  turtą  pateikti 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1-ame priede. 
Kauno psichologinė pedagoginė tarnyba tikrosios vertės rezervo neformuoja.  

 
             

13. Informacija apie nuom , finansinę nuom  (lizing ) ir kitas turto perdavimo sutartis (pastaba 

Nr. 13)  

 
Išsinuomoto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis (lizingą) turto, staiga neturi. 
 

             14. Informacija apie pagrindin s veiklos kitas pajamas (pastaba Nr.14) 
Duomenys  apie pagrindinės veiklos kitas pajamas,išlaikymą švietimo staigose,pateikiama 10-ojo 
VSAFAS „Kitos pajamos“ 2-ame priede. 
           
          15.Informacija apie finansin s ir investicin s veiklos pajamas ir s naudas (pastaba Nr.15) 
Finansinės ir investicinės veiklos ,delspinigių pajamų ir sąnaudų Kauno psichologinė pedagoginė 
tarnyba 2016 m. neturėjo. 
 
            16.Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 16) 
Informacija apie segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede,stulpelyje švietimas.                                                                                        
Smulkesnė sąnaudų informacija pateikta lentelėje: 
  
Są audų pavadi i as Suma,Eur 

Dar o už okesčio  331443,35 

Socialinio draudimo 102681,15 

Nematerialiojo turto amortizacijos 95,88 

Materialiojo turto usidėvėji o 8311,44 

Ko u ali ių paslaugų ir ryšių 5240,76 

Elektros energijos 

 Vandentiekio ir kanalizacijos 

 Ryšių paslaugų 

  

Kitų ko u ali ių paslaugų 
(dezi fek ija,šiukšlių išveži o,apsaugos 
sistemos aptarnavimas) 

 Ko a diruočių 

 Kvalifika ijos kėli o 

 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 99,22 

Su audotų atsargų 4264,12 

Nuvertėji o 

 Kitų paslaugų 1314,69 

Iš viso: 453992,84 
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

17.626,62 377.382,77 3,04 -382.032,89

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 17.626,62 2.500,00 3,04 -7.150,12

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 374.882,77 -374.882,77

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

56.617,37 70.221,70 -71.369,89

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 56.545,07 3.500,00 -4.677,12

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 72,30 66.721,70 -66.692,77

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)

15,61 -15,61

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 15,61 -15,61

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 1.791,17 1.662,44 -910,12

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.402,89 -568,95

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 388,28 1.662,44 -341,17

5 Iš viso finansavimo sumų 76.035,16 449.266,91 18,65 -454.328,51

FINANSAVIMO SUMOS 

Per ataskaitinį laikotarpį

S PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskakaitinio 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 pokyčiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

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

12.979,54

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 12.979,54

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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

55.469,18

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 55.367,95

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 101,23

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)

0,00

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 2.543,49

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 833,94

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.709,55

5 Iš viso finansavimo sumų 70.992,21

Per ataskaitinį laikotarpį
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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 � 68.089,80 73.903,96

I Nematerialusis turtas P03 31,09 33,80

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  31,09 33,80

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 68.058,71 73.870,16

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  50.068,73 51.233,10

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  12.979,55 17.626,63

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  0,00 0,00

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  5.010,43 5.010,43

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  22.786,29 21.787,13

I Atsargos 0,00 0,00

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  0,00 0,00

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

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

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai P09 390,00 373,83

III Per vienus metus gautinos sumos P10 19.883,89 19.655,93

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  

III.5    Sukauptos gautinos sumos  19.883,89 19.655,93

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 2.512,40 1.757,37

IŠ VISO TURTO:  90.876,09 95.691,09
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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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)

17.626,62 17.626,62 12.979,54 12.979,54

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

56.617,37 56.617,37 55.469,18 55.469,18

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)

0,00 0,00

4 Iš kitų šaltinių 1.791,17 1.791,17 2.543,49 2.543,49

5 Iš viso 76.035,16 76.035,16 70.992,21 70.992,21

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

1 2 3 4
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 18,68
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 18,68

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

-18,68

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai -18,68
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

0,00

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)

0,00

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.te.
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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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 Patvirtinta
ID: -2147447426

D/L: 2017-03-14 18:21:54

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
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 18,68
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 18,68

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

-18,68

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai -18,68
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

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

0,00

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)

0,00

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

88.843,83

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)

88.843,83

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -37.610,73

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -1.164,37

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 -38.775,10

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)

50.068,73

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

51.233,10

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO B

Pastatai

ė o suma iki perdavimo.

 BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

58.455,47

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 (+/-) -3.399,53
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

55.055,94

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-40.828,84 X

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-7.147,07 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 (+/-) 5.899,52 X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

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

-42.076,39 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)

12.979,55

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

17.626,63

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

3.681,36 5.010,43 155.991,09

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 (+/-) -3.399,53
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

3.681,36 5.010,43 152.591,56

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-3.681,36 X X -82.120,93

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X -8.311,44

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 5.899,52
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X

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

-3.681,36 X X -84.532,85

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)

0,00 5.010,43 68.058,71

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

0,00 5.010,43 73.870,16

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 390,00 373,83

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 189,77 184,74

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 200,23 189,09

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 390,00 373,83

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 97,74 65,26
4 Sukauptos mokėtinos sumos 19.786,15 4.679,89 19.590,67 4.633,67
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 19.786,15 4.679,89 19.590,67 4.633,67
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 19.883,89 4.679,89 0,00 19.655,93 4.633,67

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS 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)

2.512,40 1.757,37

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 2.512,40 1.757,37
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) 2.512,40 1.757,37
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

1 2 3 4 5

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

11.778,72

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

-1.427,98

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto -1.427,98
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

10.350,74

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -11.744,92

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -95,88

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X 1.427,98

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X 1.427,98
11 Pergrupavimai (+/-) X 93,17
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X

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

X -10.319,65

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    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

1 2 3 4 5
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

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

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

31,09

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

33,80

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumuma iki perdavimo.
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai

1 2 6 7 8

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

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)

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X X

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X

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

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

X X

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    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)

Kitas nematerialusis turtas
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai

1 2 6 7 8
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

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

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

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

11.778,72

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

-1.427,98

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto -1.427,98
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

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

10.350,74

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -11.744,92

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -95,88

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X 1.427,98

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X 1.427,98
11 Pergrupavimai (+/-) X 93,17
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X

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

X -10.319,65

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    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 9 10 11
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

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

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

31,09

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

33,80
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eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 755,03 0,00 755,03 628,99 0,00 628,99
I Įplaukos 447.762,98 0,00 447.762,98 408.362,69 0,00 408.362,69
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 446.859,24 0,00 446.859,24 407.760,43 0,00 407.760,43
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 374.882,77 0,00 374.882,77 349.780,35 0,00 349.780,35
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 70.221,70 0,00 70.221,70 57.351,09 0,00 57.351,09
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.1.4       Iš kitų šaltinių 1.754,77 0,00 1.754,77 628,99 0,00 628,99
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 451,87 0,00 451,87 301,13 0,00 301,13
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 451,87 0,00 451,87 301,13 0,00 301,13
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -451,87 0,00 -451,87 -301,13 0,00 -301,13
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -451,87 0,00 -451,87 -301,13 0,00 -301,13
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 -446.556,08 0,00 -446.556,08 -407.432,57 0,00 -407.432,57
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -434.124,50 0,00 -434.124,50 -385.437,11 0,00 -385.437,11
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -6.379,71 0,00 -6.379,71 -10.095,89 0,00 -10.095,89
III.3    Komandiruočių
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -7.315,00 0,00 -7.315,00
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
III.7    Atsargų įsigijimo -3.951,87 0,00 -3.951,87 -3.399,57 0,00 -3.399,57
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -2.100,00 0,00 -2.100,00 -1.185,00 0,00 -1.185,00
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga

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
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir 
religija

Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -408.442,82 -408.442,82
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -385.437,11 -385.437,11
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -5.954,39 -5.954,39
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -5.278,80 -5.278,80
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -7.315,00 -7.315,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -3.414,97 -3.414,97
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -482,41 -482,41
1.14    Kitos -560,14 -560,14

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -407.432,57 -407.432,57
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -385.437,11 -385.437,11
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.095,89 -10.095,89
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -7.315,00 -7.315,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7       Atsargų įsigijimo -3.399,57 -3.399,57
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -1.185,00 -1.185,00
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos
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