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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2014 m. gruodžio  31 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

  1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

             Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla (toliau –Įstaiga) buvo 

įregistruotas  1995 m. balandžio 03 d., rejestro Nr. 136182, įstaigos kodas 190137074,  

steigėjas  Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė veikla: vidurinis ugdymas. 

         

         2. Finansinai metai 

             Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

             Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

 

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinus vienetus 

              Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

 

5. Informacija apie  įstaigos  vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį  

laikotarpį 

             Įstaigoje per 2014 metus vidutiniškai dirbo 128 darbuotojai. 

 

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę 

įstaigos veiklą 

              Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms 

išlaidoms padengti. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis  VSAFAS 

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



Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Įstaigos apskaitos  politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

įsataigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti 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“. 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 

piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama 

informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

piniginį vienetą – litą. 

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių  buvimas ir atlikimas ar rezultatų 

įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos 

banko nustatytą užsienio valiutos santykį pagal  21 VSAFAS nurodytus reikalavimus. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

  

Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, 

kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga 

būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti 

turti įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.  

 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės, kurioms patvirtintas naudingo 

tarnavimo laikas: 



 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės ir rūšys Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga,jos  licencijos ir techninė 

dokumentacija 

 

1 

2. Kitas nematerialus turtas 2 

 

 

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.. Nematerialiojo turto amortizacija 

skaičiuojama  taikant  tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.  

Nematerialusis turtas  nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka 

nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12–ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio 

materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, 

išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė  lygi nuliui. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą.  

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. 

  

Pagal ilgalaikio turto  grupes yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės  ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, 

blokų,monolitino gelžbetonio pastatai,stambių blokų 

perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai,betoniniai arba 

medinai.) 

 

 

50 

2. Infrastruktūros statiniai: betoniniai, gelžbetoniniai, 

akmens 

 

20 

3. Kiti statiniai 5 

4.  Gamybos mašinos it įrenginiai 5 

5. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 

6. Baldai 3 



7. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

8. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 

9. Kita biuro įranga 3 

10. Muzikos instrumentai 5 

11. Kitas ilgalaikis materialus turtas 1 

 

 

Atsargos 

 

  Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius 

metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas 

numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą  veiklą. 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 ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant  atsargas apskaitoje, jos 

įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš 

jų mažesnė.  

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant 

mainus, jei jie galimi)  ar kitaip perleidžiamos, jų balansinė  vertė  pripažįstama to 

laikotarpio sąnaaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos 

viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti  įstaigos veikloje ūkinio inventorius vertė iš karto 

pripažįstama sąnaudomis. 

 

Finansinis turtas 

 

 Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos 

sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. 

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą,  Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  



Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos 

įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus 

kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo 

savikaina.  Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį 

privaloma vykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo  

ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis 

įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti  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 . 

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio 

praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, 

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

įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 

Pajamos 

 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 

pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios 

sąnaudos, neatsižvelgint į pinigų gavimo momentą. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga 

gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą 

ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos 



skirstomos į: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir 

investicinės veiklos pajamos. 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 

neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 

padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos 

neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 

pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

. 

Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo 

požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto 

atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po 

nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. 

nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo 

sąnaudas.  

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir 

sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS 

reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra 

užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad 

atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių 

pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami 

aiškinamajame rašte. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 



(koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms 

ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. 

Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame 

rašte, kai jie yra reikšmingi 

 

 

III. PASTABOS 

 

1. Informacija apie nematerialųjį  turtą  (pastaba  Nr. 1) 

 

Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas. 

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės  aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija,  įstaiga neturi. 

 



 
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

                          

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Plėtros 

darbai 

Programinė 

įranga ir 

jos 

licencijos 

Kitas nematerialusis turtas 
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai 

Prestižas Iš viso 

patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje) 

literatūros, 

mokslo ir 

meno 

kūriniai 

kitas 

nemateria

lusis 

turtas 

nebaigti 

projektai 

išankstiniai 

apmokėjim

ai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

    

0,00 

              

0,00 

  

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį   2117,50               2117,50 

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 savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4) 

    

2117,50 

              

2117,50 

6. 
Sukaupta amortizacijos suma 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
X 

 

2117,50 

  
X   X X   

2117,50 

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma** 
X 

    
X   X X   

 

8.  Apskaičiuota amortizacijos suma 

per ataskaitinį laikotarpį 
X 

   
X   X X   

 

 

9. 
Sukaupta  parduoto,  perduoto ir 

nurašyto turto amortizacijos suma 
X 

   
X   X X   

  

9.1.     parduoto X     X   X X     

9.2.     perduoto X     X   X X     

9.3.     nurašyto X     X   X X     



10. Pergrupavimai (+/-)  X     X   X X     

11. 

Sukaupta amortizacijos suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6+7+8-9+/-10) 

X 

 

2117,50 

  

X   X X   
  

2117,50 

12. 
Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

                  

13. 
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma** 

                  

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

                  

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

                  

16. 
Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nuvertėjimo suma 

                  

16.1     parduoto                   

16.2     perduoto                   

16.3     nurašyto                   

17. Pergrupavimai (+/-)                   

18. 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-

16+/-17) 

                  

19. 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(5-11-18) 

    

0,00 

             

0,00 

20. 

Nematerialiojo turto likutinė vertė  

ataskaitinio laikotarpio pradžioje  

(1-6-12) 

   

0,00 

             

 0,00 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 



                                                       2. Informacija apie  ilgalaikį  materialųjį  turtą  (pastaba Nr. 2 ) 

 

 

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
                                    

Eil. 

Nr.  
Straipsniai Žemė 

Pastatai 

Infra-

struktūr

os ir kiti 

stati-

niai 

Neki

lnoj

amo

-sios 

kult. 

vert

y-

bės 

Mašinos 

ir įrengi-

niai 

Trans-

porto 

priemo

nės 

Kilnoj

amosi

os 

kultū-

ros 

verty-

bės 

Baldai ir 

biuro 

įranga 

Kitas ilgalaikis 

materialusis 

turtas 

Nebaigta 

statyba 

Išan

ks-

tinia

i 

apm

o-

kėji

mai 

Iš viso 
Gyve

nami

eji 

Kiti 

pastatai 

Kito

s 

vert

y-

bės 

Kitas 

ilgalai-

kis 

material

usis 

turtas 

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

1. 

Įsigijimo ar pasiga-

minimo savikaina 

ataskaitinio laiko-

tarpio pradžioje 

    
 

 
      56566,92   25357,84 949902,37   1031827,13 

2. 
Įsigijimai per ataskai-

tinį laikotarpį (2.1+2.2) 
               44433,88   50263,40 327000,00   421697,28 

2.1. 
   pirkto turto įsigijimo 

savikaina 
               44433,88   50263,40 

 

327000,00  
  421697,28 

2.2. 
     neatlygintinai gauto 

turto įsigijimo savikaina 
                           

3. 

Parduoto, perduoto ir  

nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laiko-tarpį 

(3.1+3.2+3.3) 

                            

3.1.     parduoto                             

3.2.     perduoto                             

3.3.     nurašyto                             

4. Pergrupavimai (+/-)                             

5. 

Įsigijimo ar pasiga-

minimo savikaina 

ataskaitinio laiko-

tarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4) 

          101000,80  75621,24 1276902,37   1453524,41 



6. 

Sukaupta nusidėvė-

jimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

X         11327,86 X 24988,84 X X 36316,70 

7. 

Neatlygintinai gauto 

turto sukaupta 

nusidėvėjimo suma 

X          X   X X  

8. 

Apskaičiuota nusidė-

vėjimo suma per  

ataskaitinį laikotarpį 

X         20707,52 X 8742,88 X X 29450,40 

9. 

Sukaupta parduoto, 

perduoto ir nurašyto 

turto nusidėvėjimo 

suma (9.1+9.2+9.3) 

X                 X   X X   

9.1.     parduoto X                 X   X X   

9.2.     perduoto X                 X   X X   

9.3.     nurašyto X                 X   X X   

10. Pergrupavimai (+/-) X                 X   X X   

11. 

Sukaupta nusidėvė-

jimo suma ataskaitinio 

laiko-tarpio pabaigoje 

(6+7+8-9+/-10) 

X         32035,38 X 33731,72 X X 65767,10 

12. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio laiko-

tarpio pradžioje 

X                 X         

13. 

Neatlygintinai gauto 

turto sukaupta 

nuvertėjimo suma** 

X                 X         

14. 

Apskaičiuota 

nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį  

X                 X         

15. 

Panaikinta nuvertėjimo 

suma per ataskaitinį 

laikotarpį 

X                 X         

16. 

Sukaupta parduoto, 

perduoto ir nurašyto 

turto nuvertėjimo suma 

(16.1+16.2+16.3) 

X                 X         

16.1.     parduoto X                 X         

16.2.     perduoto X                 X         

16.3.     nurašyto X                 X         



17. Pergrupavimai (+/-) X                 X         

18. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(12+13+14 -15-16+/-

17)  

X                 X         

19. 

Tikroji vertė atas-

kaitinio laikotarpio 

pradžioje  

  X X X   X X   X   X X X   

20. 

Neatlygintinai gauto 

turto iš kito subjekto 

sukauptos tikrosios 

vertės pokytis 

                            

21. 

Tikrosios vertės pasikei-

timo per ataskaitinį 

laikotarpį suma (+/-) 

  X X X   X X   X   X X X   

22. 

 Parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto tikrosios 

vertės suma 

(22.1+22.2+22.3) 

  X X X   X X   X   X X X   

22.1.      parduoto   X X X   X X   X   X X X   

22.2.      perduoto   X X X   X X   X   X X X   

22.3.      nurašyto   X X X   X X   X   X X X   

23. Pergrupavimai (+/-)   X X X   X X   X   X X X   

24. 

Tikroji vertė ataskai-

tinio laikotarpio 

pabaigoje (19+20+/-21-

22+/-23) 

  X X X   X X   X   X X X   

25. 

Ilgalaikio materialiojo 

turto likutinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

(5-11-18+ 24) 

          68965,42   

 

41889,52 

 

1276902,37   1387757,31 

26. 

Ilgalaikio materialiojo 

turto likutinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

(1-6-12+19) 

          45239,06   

 

369,00 

 

949902,37   995510,43 



Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turtas, 

užstatytas kaip įsipareigojimų garantas, Įstaigoje  nėra. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis 

įsigyto turto nėra. 

Įstaiga per 2014 m. dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigyjimo ateityje nėra pasirašiusi 

sutačių. 

 

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą  (pastaba  Nr. 3) 

    Ilgalaikio finansinio turto  Įstaiga neturi. 

 

4. Informacija apie biologinį   turtą  (pastaba  Nr. 4) 

     Biologinio turto  Įstaiga neturi. 

5. Informacija apie atsargas  (pastaba  Nr. 5) 

    Atsargų, kurių vertė buvo sumažinta, nėra. Atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis, nėra. 

 



 

 

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
                    

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Strateginės 

ir 

neliečiamos

ios atsargos 

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius 

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduoti 

Ilgalaikis 

materialusis 

ir biologinis 

turtas, 

skirtas 

parduoti 

Iš viso 

nebaigta gaminti 

produkcija  

nebaigtos vykdyti 

sutartys 

pagaminta 

produkcija 

atsargos, 

skirtos 

parduoti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

  

 

     

 

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2) 

  

116695,57          

     

116695,57          

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina   115413,02      115413,02 

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina 

  

1282,55 

     

1282,55 

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) 

  

116695,57 

     

116695,57 

3.1. Parduota          

3.2. Perleista (paskirstyta)          

3.3. Sunaudota veikloje   116695,57      116695,57 

3.4. Kiti nurašymai          

4. Pergrupavimai (+/-)          

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 

   

0,00 

      

0,00 

6. 
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
         

7. 

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 

atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 

perdavimo) 

         

8. 
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  
         

9. 
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma 
         

10. 

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 

perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 

nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(10.1+10.2+10.3+10.4) 

         



10.1. Parduota          

10.2. Perleista (paskirstyta)          

10.3. Sunaudota veikloje          

10.4. Kiti nurašymai          

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)          

12. 
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) 

         

13. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-12) 

   

0,00 

      

0,00 

14. 

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6) 

   

0,00 

 

      

0,00 

            

       

 

 



6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus  (pastaba  Nr. 6)  

     

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 

     

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

1 2 3 6 

1. Išankstinių  apmokėjimų įsigyjimo savikaina   

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams   

1.2. 
  Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus 

subjektams pavedimams vykdyti    

1.3   Išankstiniai mokesčių mokėjimai    

1.4   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai    

1.5   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams    

1.6   Kiti išanktiniai 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)   

 



INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 

         

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 

subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 

savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 
315616,66   1059307,57    

 1.1. Gautinos finansavimo sumos         

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos         

1.2.1.   Gautini mokesčiai        

1.2.2.   Gautinos socialinės įmokos        

1.3. 
Gautinos sumos už turto naudojimą, 

parduotas prekes, turtą, paslaugas  
       

1.3.1.   Gautinos sumos už turto naudojimą        

1.3.2.   Gautinos sumos už parduotas prekes        

1.3.3.   Gautinos sumos už suteiktas paslaugas        

1.3.4.   Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą        

1.3.5.   Kitos        

1.4. 
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos 

ir kitos netesybos 
       

1.5. Sukauptos gautinos sumos 315479,78   1059170,69    

1.5.1.   Iš biudžeto        

1.5.2.   Kitos 315479,78   1059170,69    

1.6. Kitos gautinos sumos 136,88   136,88    

2. 

Per vienus metus gautinų sumų 

nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

       

3. 
Per vienus metus gautinų sumų balansinė 

vertė (1-2) 
315616,66   1059307,57    

         

 

7.  Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas (pastaba Nr. 7) 



8. Informacijos apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 8) 
              

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 
       

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 
biudžeto 

asignavimai 
iš viso 

biudžeto 

asignavima

i 

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) 

        

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose         

1.2.   Pinigai kasoje          

1.3.   Pinigai kelyje          

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose         

1.5.   
Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 
        

2. 
Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5) 
      

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose        

2.2.    Pinigai kasoje        

2.3.    Pinigai kelyje          

2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose         

2.5.   
Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 
        

3.  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų 

šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7) 
61733,65  97626,25   

3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  61733,65  97626,25  

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) 
61733,65  97626,25   

5.  Iš jų išteklių fondų lėšos       

 

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

 



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

 

 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansa-

vimo sumų 

likutis 

ataskaitinio 

laiko-tarpio 

pradžio-je 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansavi

mo sumų 

likutis 

ataskai-

tinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

 

Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygintin

ai gautą 

turtą  

Finansa

vimo 

sumų 

pergru-

pavimas 

Neat-

lygin-tinai 

gautas 

turtas 

Perduo

ta 

kitiems 

viešojo 

sektori

aus 

subjekt

ams 

Finansa

vimo 

sumų 

sumažėj

imas dėl 

turto 

pardavi

mo 

Finansa-

vimo sumų 

sumažėji-

mas dėl jų 

panaudo-

jimo savo 

veiklai 

Finansav

imo 

sumų 

sumažėji

mas dėl 

jų 

perdavi

mo ne 

viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

Finansav

imo 

sumos 

(grąžinto

s) 

 Finan-

savimo 

sumų 

(gau-

tinų) 

pasikeiti

mas 

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

1. 

Iš valstybės biudžeto 

(išskyrus valstybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

937788,16 3978786,52 0,00 240,34   3978087,98    938727,04 

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 937788,16 87400,00  240,34   86701,46    938727,04 

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 3891386,52     3891386,52    0,00 

2. 

Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus  savivaldybės 

biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų): 

41340,00 1600232,52  36,20   1267768,72    373840,00 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 41340,00 353800,00  36,20   21336,20    373840,00 

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti  1246432,52     1246432,52    0,00 



3. 

Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, 

kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant 

finansvimo sumų iš valstybės 

ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti): 

1469,42   14,13   14,13    1469,42 

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1469,42   14,13   14,13    1469,42 

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti            

4. Iš kitų šaltinių: 106839,10 70193,75  991,88   38459,25    139565,48 

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 84676,54 63000,00  991,88   32247,18    116421,24 

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 22162,56 7193,75     6212,07    23144,24 

5. Iš viso finansavimo sumų 1087436,68 5649212,79 0,0 1282,55   5284330,08    1453601,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

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) 
  937788,16 937788,16  938727,04 938727,04 

2. 

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų)  
  41340,00 41340,00  373840,00 373840,00 

3. 

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų  (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar 

savivaldybės biudžetų ES  projektams finansuoti) 

  1469,42 1469,42  1469,42 1469,42 

4. Iš kitų šaltinių   106839,10 106839,10  139565,48 139565,48 

5. Iš viso   1087436,68 1087436,68  1453601,94 1453601,94 

        



10. Informacijos apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį 

turtą ir poataskaitinius įvykius (pastaba Nr. 10) 

 

Atidėjinių Įstaiga neformavo. Paskolų , suteiktų garantijų  dėl paskolų įstaiga neturi. 

 

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr. 11) 

 

Įstaiga rezervų neformuoja. Dalininkų kapitalą sudaro 200,00 lt. 

 

 

12. Informacija apie kitas pajamas (pastaba Nr. 12) 
 

KITOS PAJAMOS 

 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos   

1.1.   Pajamos iš rinkliavų     

1.2.   Pajamos iš administracinių baudų     

1.3.   Pajamos iš dividendų     

1.4.   Pajamos iš atsargų pardavimo     

1.5.   
Ilgalaikio materialiojo ,nematerialiojo ir biologinio turto 

pardavimo pelnas 
    

1.6.   Suteiktų paslaugų pajamos   

1.7.   Kitos    

2 Kitos veiklos pajamos   

2.1.   Pajamos iš atsargų pardavimo    

2.2.   
Ilgalaikio materialiojo ,nematerialiojo ir biologinio turto 

pardavimo pelnas 
  

2.3.   Nuomos pajamos   

2.4.   Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos     

2.5.   Kitos     



13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 13) 

  
           

 

  

Eil. 

nr. 

Finansinių atsaskaitų 

straipsniai 

Segmentai 

Iš  viso 

Bendros 

valsty-

bės 

paslau-

gos 

Gyny

ba 

Viešoji 

tvarka ir 

visuome

nės 

apsauga 

Eko-

nomi

ka 

Aplin-

kos 

apsau-

ga 

Būst

as ir 

kom

unali

nis 

ūkis 

Sveika-

tos 

apsau-

ga 

Poilsis, 

kultūra 

ir 

religija 

Švietimas 

Socia-

linė 

apsau-

ga 

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

1. 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS                 5121978,76  5121978,76 

1.1. 

Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo                 4597524,95  4597524,95 

1.2.  Nusidėvėjimo ir amortizacijos                  29450,40  29450,40 

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių                 260609,00  260609,00 

1.4. Komandiruočių                      

1.5.  Transporto                      

1.6. Kvalifikacijos kėlimo                   9480,00  9480,00 

1.7. 

Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo                    

1.8.  Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                     

1.9. 
Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina         116695,57  116695,57 

1.10. Socialinių išmokų                    

1.11.  Nuomos                     

1.12. Finansavimo                     

1.13.  Kitų paslaugų                  108117,55  108117,55 

1.14. Kitos                   101,29  101,29 

2. 

APSKAITOS POLITIKOS 

KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA                       

3. 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PINIGŲ SRAUTAI                    

3.1.  Išmokos:                 5257908,11  5257908,11 



 
3.1.1. 

 Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo                 4609166,21  4609166,21 

3.1.2.  Komunalinių paslaugų ir ryšių                 417632,52  417632,52 

3.1.3.  Komandiruočių                    

3.1.4. Transporto                    

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo                 9500,00  9500,00 

3.1.6. 

 Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo                 41000,00  41000,00 

3.1.7. Atsargų įsigijimo                 116438,80  116438,80 

3.1.8.  Socialinių išmokų                   

3.1.9.  Nuomos                   

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo                 64170,58  64170,58 

3.1.11.  Sumokėtos palūkanos                       

3.1.12.   Kitos išmokos                     

 



14. Informacija apie įsipareigojimus  (pastaba Nr. 14) 

 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

tarp jų 

kontroliuojamiems 

ir asocijuotiesiems 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

tarp jų 

kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 

finansavimo sumos 
            

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 57956,94 57956,94  218933,58 218933,58   

3. Sukauptos mokėtinos sumos 253274,21 253137,33  834866,78 834729,90   

3.1.   Sukauptos finansavimo sąnaudos        

3.2.   Sukauptos atostoginių sąnaudos 253137,33 253137,33  834729,90 834729,90   

3.3.   Kitos sukauptos sąnaudos        

3.4.   Kitos sukauptos mokėtinos sumos 136,88   136,88    

4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai        

4.1.   Mokėtini veiklos mokesčiai        

4.2.   Gauti išankstiniai apmokėjimai        

4.3.   Kitos mokėtinos sumos        

5. 
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 

balansinė vertė (1+2+3+4) 
311231,15 311094,27  1053800,36 1053663,48   

  

                  

 

 

 

 



         15. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas  (pastaba Nr. 15) 

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

          

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos    

1.1.   
Pelnas dėl valiutos kurso 

pasikeitimo 
   

1.2.   
Baudų ir delspinigių 

pajamos 
   

1.3.   Palūkanų pajamos    

1.4.   Dividendai    

1.5.   

Kitos finansinės ir 

investicinės veiklos 

pajamos* 

   

1.6.   

Pervestinos finansinės ir 

investicinės veiklos 

pajamos 

   

2. 
Finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudos 
     

2.1.   
Nuostolis dėl valiutos 

kurso pasikeitimo 
   

2.2.   
Baudų ir delspinigių 

sąnaudos 
   

2.3.   Palūkanų sąnaudos     

2.4.   

Kitos finansinės ir 

investicinės veiklos 

sąnaudos* 

   

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    

                                

         16. Informacija apie  ilgalaikius terminuotus indėlius (pastaba Nr. 16) 

 

                  Ilgalaikio terminuotų indėlių Įstaiga neturi. 

 

         17. Mokėtinos sumos su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 74,53 Lt. (pastaba Nr. 17) 
                  Gyventojų pajamų mokestis 74,53 Lt. 

 

          

  

 

Direktorius       Paulius Martinaitis 

 

Vyr. buhalterė     Kristina Šiupšinskienė 


