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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS



2 VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 

ataskaita
3-4 psl.

3 VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės 

apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaita
5 psl.

4 VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

Grynojo turto pokyčių ataskaita 6 psl.

5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų 

ataskaita
7-8 psl.

6 VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 

 I. Bendroji dalis 9 psl.

II. Apskaitos politika 9-15 psl.

III. Pastabos 15-22 psl.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6-ojo VSAFAS 4 priedas) 1 priedas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (6-ojo VSAFAS 6 priedas) 2 priedas

Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą (6-ojo VSAFAS 7 priedas) 3 priedas

Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį (6-ojo VSAFAS 8 priedas) 4 priedas

8 VSAFAS „Atsargos“ 

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8-ojo VSAFAS 1 priedas) 5 priedas

10 VSAFAS „Kitos pajamos“

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (10-ojo VSAFAS 1 priedas) 6 priedas

11 VSAFAS „Sąnaudos“ 

Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo lygio finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte (11ojo VSAFAS priedas)
7 priedas

12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. (12-ojo VSAFAS 1 

priedas)
8 priedas

13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13-ojo VSAFAS 1 priedas) 9 priedas

17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17-ojo VSAFAS 7 priedas) 10 priedas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (17-ojo VSAFAS 8 priedas) 11 priedas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17-ojo VSAFAS 12 priedas) 12 priedas

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio 

valiutomis (17-ojo VSAFAS 13 priedas)
13 priedas

18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojiai, 

neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 

Atidėjiniai pagal jų paskirtį (18-ojo VSAFAS 3 priedas) 14 priedas

Atidėjiniai pagal jų panaudojio laiką (18-ojo VSAFAS 4 priedas) 15 priedas

20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS 4 

priedas)
16 priedas

Finansavimo sumų likučiai (20-ojo VSAFAS 5 priedas) 17 priedas

24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 

Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte (24-ojo 

VSAFAS priedas)
18 priedas

25 VSAFAS „Segmentai“ 

2021 m. informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS 13 priedas) 19 priedas

TURINYS

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls















 

KTUG_2021_Aiškinamasis_raštas 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA 

Kodas 190994836, Studentų g. 65, Kaunas, Lietuvos Respublika 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2021 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS 

2022 m. vasario 07 d. Nr. 2021-AR-1 

 

I. BENDROJI DALIS 

Kauno technologijos universiteto gimnazija, toliau Gimnazija, yra viešosios įstaigos 

Kauno technologijos universiteto įsteigta viešoji įstaiga, kodas 190994836. 

Gimnazijos adresas yra Studentų g. 65, LT 51369, Kaunas, Lietuvos Respublika 

(LR). 

Gimnazija atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais jai pavestas švietimo funkcijas, 

teikia švietimo paslaugas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. Gimnazijos pagrindinė 

veiklos rūšis – bendrasis vidurinis mokymas, nepagrindinės veiklos rūšys – pagrindinis ugdymas, 

vidurinis ugdymas, kultūrinis švietimas, kvalifikacijos tobulinimas, knygų ir kita leidyba, kitas, 

niekur nepriskirtas, švietimas. 

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, ne pelno siekianti įstaiga, turinti ūkinį, 

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, herbinį antspaudą, firminį ženklą ir 

atsiskaitomąsias sąskaitas AB „Swedbank“ banke ir elektroninių pinigų įstaigoje UAB „Paysera 

LT“. Gimnazija rengia atskirą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

Gimnazija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. 

Gimnazija neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių. 

Gimnazija savo nekilnojamo turto neturi ir vykdo veiklą pagal panaudos sutartį iš 

steigėjo gautose patalpose. Pagrindinis įstaigos lėšų šaltinis yra finansavimas iš Lietuvos 

valstybės biudžeto Klasės krepšeliui ir Aplinkai. Gimnazija teikia papildomas mokamas 

paslaugas. Šiomis sąlygomis paremta veikla ir jos gali paveikti tolesnę veiklą. 

Gimnazijai suteiktas paramos gavėjo statusas, pagal kurį ji gauna paramą iš fizinių ir 

juridinių asmenų. 

Vidutinis Gimnazijos darbuotojų skaičius 2021 metų gruodžio 31 d. – 49. 

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

Gimnazija rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Buhalterinė apskaita Gimnazijoje tvarkoma vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo, LR Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų 

LR apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos parengtos finansinės 

ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) 

reikalavimus ir bendruosius apskaitos principus. 

Įstaigos parengtų finansinių ataskaitų valiuta yra eurai ir eurocentai. 

Gimnazijos taikyta apskaitos politika, patvirtinta Gimnazijos direktoriaus 2012 m. 

kovo 16 d. įsakymu Nr. G/VY-38 „Dėl Gimnazijos apskaitos politikos patvirtinimo“, apima 

ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

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. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. 

Per ataskaitinį laikotarpį, dėl gautos papildomos informacijos iš kontroliuojančio 
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subjekto ir rengiantis pereiti prie darbo su Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendruoju 

posistemiu (FVAIS), buvo patikslinti turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų 

apskaitiniai įverčiai. Apskaitinių įverčių pakeitimo poveikis ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių 

ataskaitinių laikotarpių rezultatams nenustatytas, nes patikslinti įverčiai įsigaliojo nuo 

ataskaitinių metų pirmos dienos ir taikomi tik naujai įsigytam turtui, o per ataskaitinį laikotarpį 

nebuvo įsigyta turto, kuriam keitėsi nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos 

praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. 

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa ,,PROGRA“, kuri 

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus, bei MS EXEL sudaryti registrai. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal lėšų šaltinį, valstybės funkciją, programą ir 

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Nematerialusis turtas 

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

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiojo turto nuvertėjimo 

apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS. 

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra 

ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 

nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas 

registruojamas simboline vieno euro verte. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė 

vertė 0. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar 

kitas juridines teises. Patvirtinti Gimnazijos nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai yra 

suderinti su VšĮ Kauno technologijos universiteto nematerialiojo turto amortizacijos 

normatyvais: 

 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto amortizacijos 

normatyvai 

(metais) 

 NEMATERIALUSIS TURTAS  

1. Programinė įranga ir jos licencijos 2 (2020 m.– 1) 

2. Patentai, išradimai, licencijos, kitos įsigytos teisės * 2 

3. Kitas nematerialusis turtas 2 

4. Prestižas 5 (2020 m. – 10) 

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam 

laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis 

skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 
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Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 

apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio 

pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros ir kitas vertybes, finansinėse 

ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis 

yra. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai 

nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro 

verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas už simbolinį mokestį, registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Kilnojamų, nekilnojamų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė nustatoma 

remiantis įsigijimo savikaina. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

turto naudingo tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė - vienas euras. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto 

nusidėvėjimo, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie 

yra suderinti su VšĮ Kauno technologijos universiteto materialiojo turto nusidėvėjimo 

normatyvais: 

 

Eil. 

Nr. 
Materialaus turto grupė 

Turto 

nusidėvėjimo 

normatyvai 

(metais) 

1. Pastatai 100 

2.  Infrastruktūros ir kiti statiniai 30 

3. Mašinos ir įrenginiai  

3.1. Apsaugos įranga 3 

3.2. Filmavimo, fotografavimo įrenginiai 5 

3.3. Mobiliojo telefono įrenginiai (nuo 2021 m.) 2 

3.4. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo 

įrenginiai ir įranga 

6 

3.5 Matavimo, reguliavimo, laboratoriniai prietaisai ir įrenginiai 7 

3.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 5 

4. Transporto priemonės 5 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1. Baldai 7 

5.2. Kompiuteriai 4 

5.3. Serveriai ir kompiuterių tinklai bei jų įranga 6 
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5.4. Kita kompiuterinė įranga (nuo 2021 m.) 4 

5.5. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės, spausdintuvai, 

skeneriai (nuo 2021 m.) 

5 

5.6. Kita biuro įranga 5 

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

7.1. Scenos meno priemonės 7 

7.2. Muzikos instrumentai 7 

7.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

7.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 1 

7.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 

Atsargos 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų 

savikainą, Gimnazija taiko konkrečių kainų įkainojimo būdą. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamojo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. 

Finansinis turtas 

Gimnazijos finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam 

finansiniam turtui priskiriama: po vienerių metų gautinos sumos, kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos. 

pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Gimnazijos finansinis turtas ir 

įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“. Finansinio turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Gimnazijos 

finansinio turto apskaitos tvarkos apraše. 

 

Gautinos sumos 

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

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

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos Gimnazijoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. 

Gimnazijoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į finansavimo sumas: 
• iš Europos Sąjungos; 
• iš valstybės biudžeto; 
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• iš savivaldybės biudžeto; 
• iš kitų šaltinių. 

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo 

sumas: 

• nepiniginiam turtui įsigyti; 

• kitoms išlaidoms. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

Finansavimo sumos apima Gimnazijos gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą 

pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra 

laikoma visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos 

Gimnazijos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo 

sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas 

finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, 

registruojamos kaip Gimnazijos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas 

šiam tikslui, pajamas. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Gimnazijoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius.  

Gimnazijoje pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami 

įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

• ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

• trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

Atidėjiniai 

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

praeityje Gimnazija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą 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.  

Segmentai 

Gimnazija tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos 

dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias 

paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Gimnazija skiria šiuos segmentus: 

• švietimas. 

Pajamos 

Gimnazijoje pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 

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

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad gimnazija 

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

gimnazija gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai 

nuo pinigų gavimo momento. 
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Sąnaudos 

Gimnazijos sąnaudoms taikomi sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

nustatyti 11-ajame VSAFAS „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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos 

neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos 

sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje tarnautojams ir darbuotojams mokėti už 

kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – 

gruodžio 31 dieną. 

Sandoriai užsienio valiuta 

Gimnazijos apskaitoje sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu 

registruojami pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. 

Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir 

įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų sąskaitose. 

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 

 

Turto nuvertėjimas 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Gimnazija nustato, ar yra turto nuvertėjimo 

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

vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių 

suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio 

pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra 

mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo 

savikainą. 

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. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

Gimnazija nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau 

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų 

ataskaitoje. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie Gimnazijos 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 



7  

KTUG_2021_Aiškinamasis_raštas 

įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra 

reikšmingi. 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir 

sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent 

tokios užskaitos. 

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. 

Apskaitos politikos keitimas 

Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad 

būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo 

reikia Gimnazijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 

tendencijoms nustatyti.  

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio 

turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje 

pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse 

ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, 

lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms 

operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos 

keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių laikotarpių 

informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika 

pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje 

„Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. 

Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 

buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Gimnazijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos 

rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas 

ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, 

susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

Apskaitos klaidų taisymas 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Esminės, ir neesminės apskaitos klaidos 

taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma 

esmine, jei jos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis 

išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės 

arba 0,25 procento turto vertės. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama 

aiškinamajame rašte. 

Minimalūs Finansinės rizikos valdymo principai 

Finansinė rizika valdoma vadovaujantis Gimnazijos įprasta praktika ir Gimnazijos 

vidaus tvarkomis. Bankinės operacijos tvirtinamos dviejų asmenų parašais. 

 

III. PASTABOS 

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
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Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį yra pateikta 9 priede. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gimnazijos nematerialiojo turto savikainą sudarė 

programinė įranga ir jos licencijos bei prekės ženklo teisės liudijimas – 3315,58 Eur. Per 

ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ir nurašyta į sąnaudas 0,00 Eur programinės įrangos ir 19,20 

Eur prekės ženklo teisės liudijimo amortizacijos, iš viso 19,20 Eur. Nematerialiojo turto likutinė 

vertė laikotarpio pabaigoje buvo 40,40 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija neįsigijo naujo nematerialaus turto. 

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 

Gimnazijos veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 3121,53 Eur. 

Programinei įrangai nuo 2021 metų sausio 1 d. nustatytas 2 metų tarnavimo laikas. 

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Gimnazija neturi. 

Gimnazijos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nebuvo nurašyta. 

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

įsipareigojimų vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas gimnazijos veikloje, nėra. 

Gimnazijos prekės ženklo liudijimo teisės yra įsigytos 10 metų laikotarpiui iki 2023 

metų, to laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama 

amortizacija. 

Pagal panaudos sutartis perduoto ar gauto ilgalaikio nematerialiojo turto 2021 metais 

nebuvo. 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

lentelė yra pateikta 8 priede. 

Gimnazija neturi žemės, ilgalaikio nekilnojamo turto ir nekilnojamų kultūros 

vertybių. 

Gimnazijos materialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

yra 373324,70 Eur. 

Didžiausią Gimnazijos turto dalį sudaro Baldų ir biuro įrangos grupės turto likutinė 

vertė – 275015,37 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo materialaus turto už 20775,00 Eur. Iš jų: 

Mašinų ir įrenginių grupėje įsigytas turtas – hibridinių klasių sistemos įranga iš Gimnazijos 

modernizavimo pagal sutartį 09.1.3-CPVA-K-723-02-0019 projekto lėšų už 8400 Eur; Baldų ir 

biuro įrangos grupėje įsigytas turtas – kompiuterinė įranga iš Gimnazijos modernizavimo pagal 

sutartį 09.1.3-CPVA-K-723-02-0019 projekto lėšų už 11616,00 Eur ir baldų  už 759,00 Eur iš 

nuosavų Gimnazijos lėšų. 

Per ataskaitinį laikotarpį netinkamo naudoti Gimnazijos veikloje ilgalaikio turto 

nurašyta nebuvo. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 55277,60 Eur nusidėvėjimo suma, kuri įtraukta 

į pagrindinės veiklos sąnaudas. 

Gimnazija turi ir savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra visiškai 

nudėvėtas. Šio turto įsigijimo savikaina yra 130797,37 Eur. 

Gimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebalansinėse sąskaitose pagal 

panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialaus turto turėjo už 473668,88 Eur. Iš jų už 454565,62 

Eur pastato dalis. Per ataskaitinį laikotarpį pagal panaudos sutartis perduoto ar gauto ilgalaikio 

nematerialiojo turto nebuvo. Detali informacija apie pagal panaudos sutartis gautą, grąžintą ar 

perduotą turtą pateikta 14 pastaboje. 

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

įsipareigojimų įvykdymo garantija, Gimnazijoje nėra. 

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nebenaudojamas 

Gimnazijos veikloje, nėra. 
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Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną, nėra. 

2021 metais ilgalaikio materialaus turto pergrupavimų nebuvo atlikta. 

Turto, perduoto bankui, nėra. 

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą 

Gimnazija ilgalaikio finansinio turto neturi. 

4. Informacija apie ilgalaikį biologinį turtą ir mineralinius išteklius 

Gimnazija ilgalaikio biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi. 

5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą Gimnazijoje per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta 5 priede. 

Gimnazija per 2021 metus įsigijo atsargų iš viso už 46449,73 Eur. Iš jų gauta 

nepiniginiu turtu iš fizinių ir juridinių asmenų už 2740,49 Eur. Įsigyta iš finansavimo Gimnazijos 

modernizavimo projektui pagal sutartį 09.1.3-CPVA-K-723-02-0019 – 1185,80 Eur. 

Gimnazija per 2021 metus nurašė atsargų, kurios buvo sunaudotos arba atiduotos 

naudoti įstaigos veikloje už 46449,73 Eur. 

Per 2021 metus atsargų pagal panaudos sutartis negauta ir neperduota. Trumpalaikio 

turto, gauto pagal panaudos sutartis, apskaitomo nebalansinėse sąskaitose likučio vertė 2021 m. 

gruodžio 31 dienai buvo 3049,20 Eur. Detali informacija apie pagal panaudos sutartis gautą, 

grąžintą ar perduotą turtą pateikta 14 pastaboje. 

Tretiesiems asmenims laikymui perduotų atsargų Gimnazija neturi. 

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį 

laikotarpį įstaiga neturėjo. 

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

Informacija apie 2021 metų išankstinius apmokėjimus pateikta 2 priede. 

Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už užsakytas bet negautas prekes ir 

paslaugas sudaro: 86 Eur už 2022 metų prenumeratą, 5,84 Eur išankstinis apmokėjimas  

tiekėjams už transporto paslaugas. Iš viso 91,84 Eur. 

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro nekilnojamo turto, gauto pagal 

panaudos sutartis, draudimas 102,06 Eur, civilinės atsakomybės draudimas 25,0 Eur ir elektronių 

duomenų bazių, licencijų ir kita prenumerata 464,95 Eur. Iš viso 592,01 Eur. 

Iš viso išankstinių apmokėjimų – 683,85 Eur. 

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

Informacija apie 2021 metų per vienerius metus gautinas sumas pateikta 10 priede. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija nuvertino ir į nuvertėjimo ir nurašytų sumų 

sąnaudas nurašė gautinų užstatų už mineralinio vandens pakuotes sumą 12,0 Eur. 

Gautinas sumas sudaro fizinių asmenų skolos gimnazijai už suteiktas paslaugas – 

1180 Eur. 

Gimnazijos sukauptų gautinų sumų suma iš viso 97505,39 Eur. Ją sudaro sukauptos 

finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 64314,09 Eur atostoginių išmokoms už nepanaudotas 

kasmetinių atostogų dienas, iš jų darbo užmokesčiui – 63208,57 Eur, socialinio draudimo 

įmokoms – 1105,52 Eur, bei 27170,19 Eur – ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojų, turinčių teisę į 

senatvės pensiją, išeitinėms išmokoms, iš jų – 26739,68 Eur darbo užmokesčiui ir 430,51 Eur – 

socialinio draudimo įmokoms. Iš viso iš valstybės biudžeto gautinų sumų - 91484,28 Eur. Likusi 

4899,37 Eur suma - sukauptos sumos atostoginių išmokoms už nepanaudotas kasmetinių 
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atostogų dienas ir ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojų, turinčių teisę į senatvės pensiją, išeitinėms 
išmokoms iš kitų šaltinių lėšų. 

Kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos iš viešojo sektoriaus subjektų: 
gyventojų pajamų mokesčio permoka 2,09 Eur bei gautinos sumos dėl nepateiktų paraiškų 
finansavimui iš kitų finansavimo šaltinių – 1121,74 Eur. 

Iš viso Gimnazijos per vienerius metus gautinų sumų vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje – 98687,48 Eur. 

8. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Informacija apie Gimnazijos pinigus ir pinigų ekvivalentus 2021 metų pabaigoje 
pateikta 11 priede. 

Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose – 0 Eur. 
Gimnazijos bankinėse sąskaitose laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo 148444,46 

Eur. Iš jų: 71186,65 Eur – gauto finansavimo iš kitų šaltinių paramos lėšų likutis, 77257,81 Eur – 
įplaukos už suteiktas paslaugas. 

Gimnazijos kasoje laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo 600,47 Eur. Iš jų: 599,78 
Eur – gauto finansavimo iš kitų šaltinių paramos lėšų likutis, 0,69 Eur – įplaukos už suteiktas 
paslaugas. 

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų sumų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 
149044,93 Eur. 

9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 
laikotarpį 

Informacija apie Gimnazijos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 
pokyčiai per 2021 metus pateikta 16 priede. 

Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija iš viso gavo 828994,9 Eur. 
finansavimo sumų: per steigėją gavo finansavimą iš Finansų ministerijos kitoms išlaidoms 
kompensuoti Klasės krepšeliui ir mokyklos aplinkai –814000,0 Eur, iš jų 23699,83 Eur 
panaudota nepiniginiam turtui, dėl ko atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, gavo 
finansavimą iš Nacionalinės švietimo agentūros kitoms išlaidoms kompensuoti egzaminų 
vertinimui – 4159,02 Eur, Gimnazijos modernizavimo projektui gavo finansavimą nepiniginiam 
turtui įsigyti pagal sutartį 09.1.3-CPVA-K-723-02-0019 – 8945,0 Eur, iš jų 545,57 Eur. buvo 
panaudoti kitoms išlaidoms kompensuoti, dėl ko atliktas finansavimo sumų pergrupavimas. Per 
ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauta nepiniginio turto – medikamentų 
vykdyti testavimą dėl COVID-19 už 1890,88 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija savo 
veiklai panaudojo 835454,71 Eur valstybės biudžeto finansavimo, iš jo – 40223,65 Eur. 
nepiniginiam turtui ir 795231,06 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija gavo finansavimą 
kitoms išlaidoms kompensuoti moksleivių pavėžėjimui 1274,03 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 
Gimnazija savo veiklai kitoms išlaidoms kompensuoti panaudojo 1268,19   Eur savivaldybės 
biudžeto finansavimo. Finansuotojui grąžintas nepanaudotas finansavimas – 5,84 Eur. 

Iš užsienio valstybių per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija finansavimo gavo juridinių 
asmenų vardinės klasės rėmėjo UAB „Bentley Systems Europe B.V.“ paramos piniginiu turtu 
programoms ar projektams - 203,00 Eur. Iš Europos Sąjungos per ataskaitinį laikotarpį 
Gimnazija gavo finansavimą kitoms išlaidoms Gimnazijos modernizavimo projektui pagal sutartį 
09.1.3-CPVA-K-723-02-0019 – 31530,1 Eur. Iš jų 29607,02 Eur buvo panaudoti nepiniginiam 
turtui įsigyti, dėl ko buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas. Iš viso per ataskaitinį 
laikotarpį Gimnazija savo veiklai panaudojo  53153,09 Eur. Europos Sąjungos ir užsienio 
valstybių finansavimo. Iš jo – 51027,01 Eur nepiniginiam turtui ir 2126,08 Eur kitoms išlaidoms 
kompensuoti. 

Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija iš viso gavo finansavimo sumų 
119227,1 Eur. Iš jų: 
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Gautos paramos finansavimo sumos iš viso – 62627,1 Eur: Iš jos: Valstybinės 

mokesčių inspekcijos pervesta 1,2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio suma kitoms 

išlaidoms kompensuoti – 8809,39 Eur, fizinių asmenų suteikta parama kitoms išlaidoms 

kompensuoti – 51000 Eur. Paramą piniginiu turtu suteikė vardinės klasės rėmėjas juridinis 

asmuo: UAB „ Helis Play“ – 2000 Eur. Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį iš vardinės klasės 

rėmėjo UAB “Helis Play” neatlygintinai gavo nepiniginio turto – atsargų už 817,71 Eur. Per 

ataskaitinį laikotarpį panaudotas paramos finansavimas įskaitant, ilgalaikio turto nusidėvėjimą, iš 

viso 11255,84 Eur. Iš jo: nepiniginiam turtui – 5086,88 Eur, kitoms išlaidoms (einamojo 

remonto, transporto, stipendijų, komandiruočių, mirties pašalpų, renginių ir kt.) – 6168,96 Eur. 

Informacija apie Gimnazijos per 2021 metus gautą paramą pateikta 3 priede. 

Informacija apie Gimnazijos per 2021 metus panaudotą paramą pateikta 4 pridede 

Gautas tikslinis finansavimas iš steigėjo kitoms išlaidoms kompensuoti Gimnazijos 

komunalinėms ir kitoms išlaidoms 56600,00 Eur. 

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas finansavimo sumų iš kitų šaltinių 

pergrupavimas 2368,07 Eur iš sąskaitos finansavimas kitoms išlaidoms kompensuoti į sąskaitą 

finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija savo veiklai panaudojo 67855,84 Eur kitų 

šaltinių finansavimo: nepiniginiam turtui – 5086,88 Eur, o kitoms išlaidoms kompensuoti – 

62768,96 Eur. 

Iš viso Gimnazijos veiklai panaudota 957731,83 Eur finansavimo sumų. Iš jų 

nepiniginiam turtui – 96337,54 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 861394,29 Eur. 

10. Finansavimo sumų likučiai 

Informacija apie 2021 metų Gimnazijos finansavimo likučius yra pateikta 17 priede. 

Gimnazijos finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 

173479,11 Eur. 

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 22040,16 Eur sudaro ilgalaikio turto 

nenudėvėta (neamortizuota) dalis. 

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 77718,44 Eur sudaro ilgalaikio turto 

nenudėvėta (neamortizuota) dalis. 

Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių 73720,51 Eur sudaro ilgalaikio turto 

nenudėvėta (neamortizuota) dalis 1933,49 Eur, gyventojų pajamų mokesčio permoka 0,59 Eur ir 

pinigų ekvivalentai – 71786,43 Eur. 

11. Informacija apie kai kuriuos ilgalaikius įsipareigojimus 

Informacija apie ilgalaikių atidėjinių paskirtį pateikta 14 priede. 

2021 metais Gimnazija apskaičiavo ir užregistravo ilgalaikių atidėjinių 1467,67 Eur 

padidėjimą gimnazijoje dirbančių darbuotojų, pasiekusių įstatymu nustatytą senatvės pensijos 

amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją išeitinėms išmokoms mokėti. Ataskaitinių metų 

pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų vertė –  30560,31 Eur (2020 -29092,64 Eur). Išeitinių išmokų 

atidėjiniai nediskontuojami ir jų įsigijimo savikaina laikoma amortizuota savikaina, nes šių 

atidėjinių diskontavimo sumo nereikšminogos ir neturi jokios įtakos jų išmokėjimui. 

Informacija apie ilgalaikių atidėjinių panaudojimo laiką pateikta 15 priede. 

 

12. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

Informacija apie 2021 metų Gimnazijos trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 12 

priede. 

Gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 

112055,87 Eur. 

Gimnazijos mokėtiną sumą tiekėjams 1380,84 Eur sudaro įsiskolinimas už ryšių 

paslaugas – 66,29 Eur, įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 1314,55 Eur. Šių trumpalaikių 

mokėtinų sumų įsipareigoti apmokėjimo terminai nepraėję. 
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Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 69400,19 Eur. Iš 

jų atostogų išmokų sąnaudos – 68207,65 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų 

išmokų 1192,54 Eur. 

Gauti išankstiniai apmokėjimai už kitas pagrindinės veiklos paslaugas 41274,84 Eur. 

13. Informacija apie grynąjį turtą 

Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Grynojo 

turto pokyčių ataskaitoje. Gimnazija rezervų neformuoja. Gimnazijos grynasis turtas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje buvo 37257,21 Eur. Iš jo: 

• dalininkų kapitalas 0,29 Eur; 

• sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 37256,92 Eur. 

Einamųjų metų perviršis sudarė – 531,08 Eur. 

Vienintelis Gimnazijos dalininkas yra VšĮ Kauno technologijos universitetas. 

Dalininko kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. 

14. Informacija apie pagal panaudos sutartis gautą, grąžintą ar perduotą turtą 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijoje turto pagal panaudą nebuvo gauta, grąžinta ar 

perduota. 

Gimnazija 2021 metų pabaigoje pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto turėjo 

už 473668,88 Eur ir atsargų – 3049,20 Eur. Iš viso 476718,08 Eur, kurių likutį sudarė žemiau 

išvardintas turtas. 

Iš steigėjo VšĮ Kauno technologijos universiteto 2019 metais liepos 24 dieną pagal 

panaudos sutartį Nr. SV101-1206 gautas ilgalaikis turtas – pastato dalis, kurio įsigijimo vertė yra 

372323,34 Eur. Turtas perduotas iki 2029 m. gegužės 22 d. Sutartyje nėra numatytos galimybės 

ją pratęsti. 

Iš steigėjo VšĮ Kauno technologijos universiteto 2017 metais balandžio 10 dieną 

pagal panaudos sutartį Nr SV10-0395 gautas ilgalaikis turtas – pastato dalis, kurio vertė 

82242,28 Eur. Turtas perduotas iki 2027 m. balandžio 10 d. Sutartyje nėra numatytos galimybės 

ją pratęsti. 

Iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos pagal 2016 metų vasario mėnesio panaudos 

sutartį S, kuri galiojo iki 2018 m. gruodžio 31 d., gautas ilgalaikis turtas – kompiuteris, kurio 

vertė 215,42 Eur. Sutartyje nėra numatytos galimybės ją pratęsti. 

Iš VSS Nacionalinės švietimo agentūros (buvęs VSS Švietimo ir mokslo ministerijos 

švietimo aprūpinimo centras) turto, gauto 2008 metais gegužės 27 dieną pagal panaudos sutartį 

Nr. F3-71-(04), kuri galiojo iki 2018 metų gegužės 27 dienos ir 2018 metų gegužės 28 dienos 

pakeitimu Nr. F3-22 (04) buvo pratęsta iki 2023 metų gegužės 28 dienos, likutį sudaro ilgalaikis 

turtas baldai už 15075,27 Eur. Pagal antrąją 2008 metų rugsėjo 8 dienos panaudos sutartį Nr. F3-

277-(04), kuri galiojo iki 2018 metų rugsėjo 8 dienos, likutį sudaro ilgalaikis turtas kompiuterinė 

įranga ir kita biuro įranga už 2647,20 Eur. Pagal trečiąją 2008 metų spalio 10 dienos panaudos 

sutartį Nr. F3-572-(04), kuri galioja iki 2018 metų spalio 10 dienos, likutį sudaro ilgalaikis turtas 

kompiuterinė įranga už 563,89 Eur. Pagal ketvirtąją 2008 metų lapkričio 21 dienos panaudos 

sutartį Nr. F3-907-(04), kuri galiojo iki 2018 metų lapkričio 21 dienos, likutį sudaro ilgalaikis 

turtas fototechnika už 601,48 Eur. Iš viso pagal visas panaudos sutartis turto už 18887,84 Eur. 

Visose su Nacionaline švietimo agentūra (buvusiu Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo 

aprūpinimo centru) sudarytose panaudos sutartyse nėra numatytos galimybės jas pratęsti. 

Iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 2018 metais gruodžio 18 dieną 

pagal panaudos sutartį Nr. A9-946, kuri galioja iki 2023 metų gruodžio 18 dienos, gauto turto 

likutį sudaro ūkinis inventorius už 3049,20 Eur. Sutartyje nėra numatytos galimybės ją pratęsti. 

15. Informacija apie kitas pajamas 

Informacija apie Gimnazijos kitas pajamas pateikta 6 priede. 

Gimnazijos per ataskaitinį laikotarpį gautas pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė 

suteiktų paslaugų pajamos už moksleivių testavimą ir stojamuosius egzaminus – 27520 Eur. Už 
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organizuojamas edukacines programas buvo gauta pajamų 74180,10 Eur. Už papildomas 

paslaugas gimnazijos moksleiviams (kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, konsultacijos, kitos 

paslaugos) gauta 70940 Eur pajamų. Iš viso 172640,10 Eur (2020 m. 144915 Eur). 

Gimnazija sėkmingai prisitaikė teikti edukacinių programų paslaugas tiek nuotoliniu, 

tiek kontaktiniu būdu. Gimnazijos pajamoms COVID-19 situacija ataskaitiniu laikotarpiu įtakos 

neturėjo. 

Gimnazija kitos veiklos pajamų neturi. 

16. Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas 

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 1 

priede. 

Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį nepatyrė delspinigių sąnaudų. 

Gimnazija per ataskaitinį laikotarpį sandorių užsienio valiuta neturėjo. 

Gimnazija per 2021 metus finansinės investicinės veiklos pajamų neturėjo. 

17. Informacija apie segmentus 

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta 19 priede. Gimnazijos visos veiklos 

pajamos ir sąnaudos priskiriamos segmentui „Švietimas“. 

18. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas 

Gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudos per 2021 metus buvo 1118967,49 Eur. 

Gimnazijos pagrindinės veiklos darbo užmokesčio sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 

buvo 850271,34 Eur. Socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį buvo 14237,34  

Eur. Garantinio fondo įmokų sąnaudos buvo 1362,21 Eur. Nenutrūkstamas darbo užmokesčio 

mokėjimas už pirmas dvi ligos dienas buvo 2073,01. Iš viso darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudų – 867943,9 Eur. 17455 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumos 

padidėjimą 2021 metais lyginant su 2020 metais, lėmė padidėjęs finansavimas (≈ 29,0 tūkst. Eur) 

iš valstybės biudžeto dėl didesnių atlyginimų nustatymo mokytojams visoje šalyje. 

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta 18 

priede. 

Gimnazijos pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per 2021 

metus sudarė 15732,57 Eur (2020 m. – 15,3 tūkst. Eur.). Iš jų: šildymo sąnaudos – 6369,90 Eur, 

elektros energijos sąnaudos – 4999,2 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 782,81 Eur, 

ryšių paslaugų sąnaudos – 809,95 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 2770,71 Eur.  

Per 2021 metus reikšmingas paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudų 

sumažėjimas (≈ 21,3 Eur) patirtas dėl planuotai atidėto patalpų einamojo remonto 2022 metams. 

Per 2021 metus reikšmingas sunaudotų atsargų savikainos sanaudų sumažėjimas (≈ 

31,4 tūkst. Eur) patirtas dėl pasibaigusio „Kauno technologijos universiteto gimnazijos 

modernizavimo projekto“, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto pagal sutartį Nr. 09.1.3.-CPVA-K-723-02-0019. 

Per 2021 metus išmokėtos vienkartinės išmokos darbuotojams esant sunkiai 

materialinei būklei, mirties ir kitais atvejais buvo 1200 Eur. 

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikta 7 priede. 

Gimnazijos kitos sąnaudos sudaro 4423,55 Eur. Iš jų: moksleivių kelionių kompensacijų sąnaudų 

– 488,10 Eur, stipendijų vienkartinių išmokų moksleiviams sąnaudų – 1800,0 Eur, Gimnazijos 

narystės mokesčių – 2135,45 Eur. 

19. Informacija apie COVID-19 situacijos poveikį įstaigos veiklos rezultatui  

Per 2021 metus COVID-19 situaciją Gimnazijos uždirbtoms pajamoms reikšmingos 

įtakos nepadarė. Gimnazija dėl karantino ataskaitinio laikotarpio per pirmąjį ketvirtį patyrė apie 

9000 Eur mažiau sąnaudų mokinių išlaikymui bendrabutyje, nei buvo suplanuota. Per 2021 

metus, kaip ir 2020 metais, lyginant su 2019 metais, dėl atšauktų Gimnazijos veiklų, 

respublikinių ir tarptautinių renginių, arba jų vykdymą organizuojant nuotoliniu būdu, 





 1 priedas

                                                                                       6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                       4 priedas               

Eil. 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

1 3 4

1. 0 0

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 0 0

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 0 0

2.3. Palūkanų sąnaudos 

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 0 0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

_____________________________

Straipsnio pavadinimas

2

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



 2 priedas

                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                                                6 priedas               

Eil. 

Nr.

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 3 4

1. 683,85 1623,2

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 91,84 1166,32

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 592,01 456,88

2. 0 0

3. 683,85 1623,2

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Straipsnio pavadinimas

_____________________________

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

2

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



 3 priedas

                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                                                7 priedas                          7 priedas

Kodas Pinigais
Turtu, išskyrus 

pinigus
Paslaugoms

Turto panauda 

**

1 3 4 5 6 7 8

1. 2000,00 817,71 0,00 0,00 2817,71

1.1. UAB "Helis Play" 2000,00 817,71 2817,71

1.2. .... 0,00

2. 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00

2.1. Bentley Systems Europe B.V. 203 203,00

2.2. .... 0,00

3. X 51000 51000,00

4. X 8809,39 X X X 8809,39

5. X 0,00

6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. .... 0,00

6.2. .... 0,00

7. X 62012,39 817,71 0,00 0,00 62830,10

·    kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

·    ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

Užsienio valstybių juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys*

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų 

suma

Anonimiškai

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

·    nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

Iš viso

_____________________________

Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Paramos teikėjo, suteikusio paramą pavadinimas

2

Lietuvos respublikos juridiniai asmenys

Eil. 

Nr.

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Iš viso gauta 

paramos per 

ataskaitinį 

laikotarpį***

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



 4 priedas

                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                                                7 priedas                          8 priedas

Gauta*
Pergrupuota į 

kitą paramos rūšį

Sunaudota subjekto 

veikloje

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Perduota ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

1 3 4 5 6 7 8 9

1. 18428,14 62012,39 -8654,10 71786,43

2. 817,71 -817,71 0,00

3. 0,00

4. 0,00

5. 18428,14 62830,1 0 -9471,81 0 0 71786,43
_____________________________

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse 

nurodytų lėšų suma

2

Pinigais

Turtu, išskyrus pinigus

Paslaugoms

Turto panauda

Iš viso

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 

Nr.

Gautos paramos dalykas

Paramos likutis 

ataskatinio 

laikotarpio 

pabaigoje

Paramos rūšis

Gautos paramos 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje
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 5 priedas

                         8-ojo VSAFAS „Atsargos“

                         1 priedas

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 0 0 0

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 0 46449,73 46449,73

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 43709,24 43709,24

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 2740,49 2740,49

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) 0 46449,73 46449,73

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje 46449,73 46449,73

3.4. Kiti nurašymai 0

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 0 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)
0 0,00

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) 0 0,00 0,00

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) 0 0,00 0,00

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) 0 0,00 0,00

_______________________________

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 

materialusis ir 

biologinis 

turtas, skirtas 

parduoti

Iš viso
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 6 priedas

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

        1 priedas

Eil. 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

1 3 4

1. 172640,10 144915,00

1.1. Pajamos iš rinkliavų

1.2. Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 

investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3. Suteiktų paslaugų pajamos** 172640,10 144915,00

1.4. Kitos

2.

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 172640,10 144915,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

_______________________

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS

ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Straipsnio pavadinimas

2
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7 priedas

11-ojo VSAFAS  „Sąnaudos“

priedas

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4

1. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos* 4423,55 5366,06

1.1.
Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms 

organizacijoms

1.2. Narystės mokesčiai 2135,45 1851,10

1.3. Stipendijos studentams

1.4.
Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės 

dovanos ir laimėjimai (prizai)

1.5. Veiklos mokesčiai

1.6. Kitos 2288,10 3514,96

* Reikšmingos sumos paaiškinamos žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabose.

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS 

ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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16  8 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

Gyvena-

mieji

Kiti 

pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

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

1. 59262,82 262640,37 30646,51 0 352549,70

2. 8400,00 12375,00 0,00 0,00 20775,00

2.1.        pirkto turto įsigijimo savikaina 8400,00 12375,00 20775,00

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 0

3. 0 0 0 0,00

3.1. parduoto 0

3.2. perduoto 0

3.3. nurašyto 0,00

4. 0,00

5. 67662,82 275015,37 30646,51 0,00 373324,70

6. X -42956,23 -145523,16 X -24671,87 X X -213151,26

7. X X X X

8. X -4208,72 -48837,38 X -2231,5 X X -55277,60

9. X 0 0 X 0 X X 0,00

9.1. parduoto X X X X 0

9.2. perduoto X X X X 0

9.3. nurašyto X X X X 0,00

10. X X X X 0

11. X -47164,95 -194360,54 X -26903,37 X X -268428,86

12. X X

13. X X

14. X X

Nebai-

gta 

statyba

Iš viso

Trans-

porto 

priemo-

nės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė

2

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir 

kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

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

Išanksti-

niai apmo-

kėjimai

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį 

laikotarpį

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

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

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)
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17  8 priedas

Gyvena-

mieji

Kiti 

pastatai

Kitos 

vertybės

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas

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

Nebai-

gta 

statyba

Iš viso

Trans-

porto 

priemo-

nės

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės

Baldai ir 

biuro įranga

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Žemė

2

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir 

kiti 

statiniai

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės

Mašinos ir 

įrenginiai

Išanksti-

niai apmo-

kėjimai

15. X X

16. X 0 0 X 0 0

16.1. parduoto X X

16.2. perduoto X X

16.3. nurašyto X X

17. X X

18. X X

19. X X X X X X X X X

20.

21. X X X X X X X X X

22. 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. X X X X X X X X X

24. X X X X X X X X X

25. 20497,87 80654,83 3743,14 0,00 104895,84

26. 16306,59 117117,21 5974,64 0 139398,44

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(19+20+/-21-22+/-23)***

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(12+13+14 -15-16+/-17) 

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma 

(22.1+22.2+22.3)***

Pergrupavimai (+/-)***

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma (16.1+16.2+16.3)

Pergrupavimai (+/-)

Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma (+/-) ***

Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis***
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18  9 priedas

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

patentai ir kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 3121,53 194,05 3315,58

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 0 0 0,00

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 0,00

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3. 0 0 0,00

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. 3121,53 194,05 3315,58

6. X -3121,53 -134,45 X X X -3255,98

7. X X X X

8. X -19,20 X X X -19,20

9. X 0 0 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

 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 

laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

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

PrestižasStraipsniai

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 

suma**

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma

Eil. 

Nr.

Plėtros 

darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Iš viso
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19  9 priedas

patentai ir kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje)

literatūros, 

mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 

nematerialusis 

turtas

nebaigti 

projektai

išankstiniai 

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PrestižasStraipsniai
Eil. 

Nr.

Plėtros 

darbai

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

11. X -3121,53 -153,65 X X X -3275,18

12.

13.

14.

15.

16. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

16.1. parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

19. 0,00 40,40 40,40

20. 0,00 59,60 59,60

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(12+13+14-15-16+/-17)

Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-12)

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 

suma**

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
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20  10 priedas

7 priedas

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 3 4 5 6 7 8

1. 98687,48 2,09 0,00 109486,50 397,85 0,00

 1.1.

1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Gautini mokesčiai

1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3. 1180,00 0,00 0,00 709,90 0,00 0,00

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1180,00 709,90

1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5. Kitos

1.4.

1.5. 96383,65 0,00 0,00 95769,88 0,00 0,00

1.5.1. Iš biudžeto

1.5.2. Kitos 96383,65 0,00 95769,88 0,00

1.6. 1123,83 2,09 13006,72 397,85

2.

3. 98687,48 2,09 0,00 109486,50 397,85 0,00

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 

netesybos

Gautinos finansavimo sumos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

_____________________________

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-

2)

Kitos gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 

savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

2

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas
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21  11 priedas

8 priedas

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 

asignavimai

1 3 4 5 6

1. 0 0 0 0

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. 0 0 0 0

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. 149044,93 0 92243,73 0

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 148444,46 91643,26

3.2. Pinigai kasoje 600,47 600,47

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. 149044,93 0 92243,73 0

5. 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. 

Nr.

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena
Straipsnio pavadinimas

Iš jų išteklių fondų lėšos 

2

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 

Europos Sąjungos finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



22  12 priedas

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

12 priedas

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 3 4 5 6 7 8

1.

2. 0,00 0 0 0,00 0 0

3. 1380,84 1121,74 0 13725,99 0

4. 69400,19 0 0 71609,22 0

 4.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos

 4.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 69400,19 71609,22

4.3. Kitos sukauptos sąnaudos

4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5. 41274,84 0 0 41669,84 0 0

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai 41274,84 0 41669,84

5.3. Kitos mokėtinos sumos

6. 112055,87 1121,74 0 127005,05 0 0

Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė 

vertė (1+2+3+4+5)

______________________________

2

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 

sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. 

Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena

Straipsnio pavadinimas

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



23  13 priedas

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

13 priedas

Eil. 

Nr.
Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4

1. Eurais 127005,05 112055,87

2. JAV doleriais 

3. Kitomis  

4. Iš viso 127005,05 112055,87

_____________________________

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS 

(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



14 preidas

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, 

neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

3 priedas

Eil. Nr. Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių 

vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Atidėjinių 

vertės 

padidėjimas, 

išskyrus 

padidėjimą dėl 

diskontavimo

Atidėjinių 

vertės 

pasikeitimas 

dėl 

diskontavimo

Panaudota 

atidėjinių 

suma

Panaikinta 

atidėjinių 

suma

Kiti 

pokyčiai 

(jungimai)

Atidėjinių 

vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+5+6+7

1. Kompensacijos darbuotojams 0

2. Žalos atlyginimas 0

3. Aplinkos tvarkymas 0

4. Turto likvidavimas 0

5.
Restruktūrizavimas / veiklos 

nutraukimas
0

6. Garantijų įsipareigojimai 0

7. Baudos 0

8.

Kompensacijų už valstybės 

išperkamą nekilnojamąjį turtą 

bei LR religinių bendrijų teisės į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimui

0

9.

Lengvatinių paskolų 

gyvenamiesiems namams, 

butams statyti arba pirkti 

teikimo iš bankų kredito išteklių 

piliečiams, turintiems teisę į 

valstybės paramą, rinkos 

palūkanoms arba jų daliai 

padengti

0

10. Santaupoms atkurti 0

11. Kita* 29092,64 1467,67 30560,31

12. Iš viso atidėjinių 29092,64 1467,67 0 0 0 0 30560,31

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



15 priedas

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, 

neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

4 priedas

Eil.Nr. Atidėjinių panaudojimo laikas
Įsigijimo savikaina 

(nediskontuota)
Diskontuota vertė

1 2 3 4

1. Per vienus metus

1.1. Trumpalaikiai atidėjiniai

1.2. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis

2. Nuo vienų iki penkerių metų 30560,31 30560,31

3. Po penkerių metų

4. Atidėjinių suma, iš viso 30560,31 30560,31

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



1  16 priedas

                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas

 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 (-)

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo 
sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų 

(gautinų) 
pasikeitimas

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

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

28499,97 827104,02 0 1922,78 0 0 -835486,61 0 0 0 22040,16

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 28273,67 8945 23154,26 1.922,78 -40255,55 22040,16
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 226,3 818159,02 -23154,26 -795231,06 0,00

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

0 1274,03 0 0 0 0 -1268,19 0 -5,84 0 0,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0 0
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 1274,03 -1268,19 -5,84 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):

99138,43 31733,1 0 0 0 0 -53153,09 0 0 0 77718,44

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 99138,43 29607,02 -51027,01 77718,44
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 31733,1 -29607,02 -2126,08 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 22349,25 118409,39 0 817,71 0 0 -67855,84 0 0 0 73720,51

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3834,59 2368,07 817,71 -5086,88 1933,49
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 18514,66 118409,39 -2368,07 -62768,96 0 71787,02
5. Iš viso finansavimo sumų 149987,65 978520,54 0 2740,49 0 0 -957763,73 0 -5,84 0 173479,11

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

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



27  17 priedas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

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)

28499,97 28499,97 22040,16 22040,16

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)

0 0 0

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)

99138,43 99138,43 77718,44 77718,44

4. Iš kitų šaltinių 22349,25 22349,25 73720,51 73720,51

5. Iš viso 0 149987,65 149987,65 0 173479,11 173479,11

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. 

Nr.
Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls



18 priedas

24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

priedas

Pareiginė alga

Priedai, 

priemokos, 

premijos

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavi

mas[1]

Išmokos 

diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams[2]

Kita
Pareiginė 

alga

Priedai, 

priemokos, 

premijos

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavi

mas[3]

Išmokos 

diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams[4]

Kita

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

1.
Valstybės politikai ir valstybės 

pareigūnai

2. Teisėjai

3. Valstybės tarnautojai

3.1. einantys vadovaujamas pareigas

3.2. patarėjai

3.3. specialistai

4. Kariai

5.
Darbuotojai, dirbantys pagal 

neterminuotas darbo sutartis
48 707868,46 58390,94 0 0 88001,25 46 663925,66 37472,89 0 0 110299,18

5.1. einantys vadovaujamas pareigas 5 112977,82 14311,14 35083,99 5 111060,65 6737,05 22267,9

5.2. kiti darbuotojai 43 594890,64 44079,8 52917,26 41 552865,01 30735,84 88031,28

6. Kiti 1 12232,01 333,85 1117,39 6 32401,9 366,84 6021,99

7. Iš viso: 49 720100,47 58724,79 0 0 89118,64 52 696327,56 37839,73 0 0 116321,17

8.
Iš jų socialinio draudimo 

sąnaudos
11734,12 968,7 1913,23 11545,6 610,91 1941,1

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius*

Darbo užmokesčio sąnaudos

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius*

Darbo užmokesčio sąnaudos

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

·    Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo

Eil. 

Nr.
Grupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls
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https://e-seimas.lrs.lt/rs/actualedition/TAIS.332941/NpeoStRroq/#_ftn5
https://e-seimas.lrs.lt/rs/actualedition/TAIS.332941/NpeoStRroq/#_ftn6


29  19 priedas

   25-ojo VSAFAS „Segmentai“

  13 priedas

Bendros 

valstybės 

paslaugos

Gynyba

Viešoji 

tvarka ir 

visuomenės 

apsauga

Ekonomika
Aplinkos 

apsauga

Būstas ir 

komunalinis 

ūkis

Sveikatos 

apsauga

Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas

Socialinė 

apsauga

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

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -1118999,39 -1118999,39

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -867943,90 -867943,90

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -55296,80 -55296,80

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -15732,57 -15732,57

1.4. Komandiruočių -315,75 -315,75

1.5. Transporto -6994,69 -6994,69

1.6. Kvalifikacijos kėlimo -3329,00 -3329,00

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -8229,96 -8229,96

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -12,00 -12,00

1.9. -45715,40 -45715,40

1.10. Socialinių išmokų -1200,00 -1200,00

1.11. Nuomos 0,00

1.12. Finansavimo 0,00

1.13. Kitų paslaugų -109805,77 -109805,77

1.14. Kitos -4423,55 -4423,55

2.
0,00

3. -1070001,50 -1070001,50

3.1. Išmokos: -1070001,50 -1070001,50

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -868289,50 -868289,50

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -15102,65 -15102,65

3.1.3. Komandiruočių -691,75 -691,75

3.1.4. Transporto -6914,60 -6914,60

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -3329,00 -3329,00

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -8168,04 -8168,04

3.1.7. Atsargų įsigijimo -53702,85 -53702,85

3.1.8. Socialinių išmokų -1200,00 -1200,00

3.1.9. Nuomos 0,00

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -108173,72 -108173,72

3.1.11. Sumokėtos palūkanos 0,00

3.1.12. Kitos išmokos -4429,39 -4429,39

Finansinių atsaskaitų straipsniai

2

_____________________________

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Iš  viso

Segmentai

Eil. nr.

Finansiniu ataskaitu rinkinys.xls




