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VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ ,,SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021–08–27 

Pilviškiai 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

         Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija (toliau–subjektas) yra biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Gimnazija įregistruota juridinių asmenų 

registre, kodas 290487150.  

 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. ISAK-

1301 akredituota vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos  2007 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. B-TS-110 vidurinė mokykla pertvarkyta į gimnaziją, 

suteikiant jai „Santakos“ vardą. 

        Gimnazijos buveinė – Vilniaus g. 2, Pilviškiai 70488, Vilkaviškio r. sav. 

Gimnazija vykdo švietimo programas – pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio 

ugdymo, neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Gimnazijos 

pagrindinė veiklos sritis  švietimas, kodas 85.   

Gimnazija turi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, kurių buveinė –     

Mokyklos g. 5, Pilviškiai 70486, Vilkaviškio r. sav. 

         Gimnazija yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą Luminor 

Bank AS, atributiką. Gimnazija turi interneto svetainę (www.pilviskiai.lm.lt) atitinkančią teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu nustatyta informacija visuomenei apie Gimnazijos veiklą. 

Gimnazijos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginį 

vienetą eurą, kurį Lietuva įsivedė 2015 m. sausio 1 dieną. Subjektas sudaro ir teikia atskirus 

žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei skelbia juos savo 

interneto svetainėje. 

Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. 

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų 

vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais 

teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktais ir Vilkaviškio r. Pilviškių 

„Santakos“ gimnazijos nuostatais. 

        Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 d.  

      Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. 

         Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 94. Įstaigos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 95,96 etatai. 

        Gimnazijos veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas. 

         Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga –

gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau–VSAFAS). 

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei apskaitos vadovu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus.  
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Apskaitos vadovas apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, 

tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programos „Finas" ir „Finalga“, 

kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys 

detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1. Valstybės funkciją. 

2. Programą. 

3. Lėšų šaltinį. 

4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. 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. 

 

III. PASTABOS   
 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki 

2021 m. birželio 30 d. nebuvo. Ilgalaikis turtas Finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte,  

turto balansinė vertė reikšmingai nepasikeitė. 
 

 Nematerialusis  turtas 

 

Gimnazija iš nematerialiojo turto grupių turi programinę įrangą.  

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

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

savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 5343,78 Eur. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar 

teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, gimnazija neturi. 

Turto, kuris nebenaudojamas gimnazijos veikloje, nėra. Naujo turto, įsigyto perduoti ir 

patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, nėra.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 Gimnazijoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, kiti statiniai, mašinos ir 

įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta 

statyba, kurios sudaro 329097,46 Eur. 

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

įvykdymo garantija gimnazijoje nėra. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio 

finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. Sutarčių pasirašytų dėl 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime. 

Ilgalaikio turto perduoto bankui–neturime. 

Neatlygintinai ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį negauta. Per 2021 m. II ketvirtį 

ilgalaikio turto nenupirkta. 

  Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi. 

 

Trumpalaikis turtas 

 

Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus 

gautinos sumos ir pinigai. Viso trumpalaikio turto yra už 349056,37 Eur. 
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Atsargos 

 

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 439,73 Eur.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotos atsargos sudarė 14675,24 Eur. Šią sumą 

sudaro maisto prekės, dyzelinis kuras ir ūkinis inventorius. Ilgalaikio materialiojo turto perkelto į 

atsargų grupę per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.  

 

Išankstiniai apmokėjimai 

 

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų suma 655,90 Eur. (tai transporto 

priemonių draudimai ir techninės apžiūros). 

 

Per vienerius metus gautinos sumas 

 

 Per vienerius metus gautinose sumose yra apskaitoma sukauptas atostogų rezervas, bei išeitinių 

išmokų kaupiniai (darbuotojams, kurie sukakus pensijiniam amžiui gali pasinaudoti galimybe išeiti iš 

darbo) bei gautinos sumos už suteiktas paslaugas -  310228,47 Eur. 

 Gautinos sumos už turto naudojimą (patalpų nuomą), suteiktas paslaugas (tėvų įmokos už 

darželio lankymą) sudarė 2140,18 Eur. Sukauptų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

buvo 308058,26 Eur., kitos gautinos sumos sudarė 30,03 Eur. (UAB „Sotega“ ir kt. neapmokėta už 

komunalines paslaugas).  
 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

 Piniginių lėšų likutis 2021 m. birželio 30 d. buvo 23496,76 Eur. Šią sumą sudaro lėšos iš 

kitų šaltinių (gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį), lėšos iš ES struktūrinių fondų 

bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0019 „8 klasės mokinių matematikos 

pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo (si) aplinką“ lėšos, iš ES struktūrinių fondų 

bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ bei įstaigos 

biudžetinėje sąskaitoje likęs nepanaudotas pinigų likutis. 

   

Finansavimo sumos 

 

            Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 20–ojo VSAFAS 4 priede nustatyta forma.  

  Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimo sumas sudaro:  

  Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 554262,90 Eur. tai: 520946,00 Eur. mokymo 

lėšos ir kitos dotacijos ir lėšos; 33316,90 Eur. nemokamo maitinimo. 

 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 199887,00 Eur savivaldybės funkcijoms 

finansuoti.  

 Taip pat gauta finansavimo sumos iš kitų šaltinių 43,44 Eur. iš pirkėjų už suteiktas 

paslaugas.  

 Iš viso gauta finansavimo sumų – 754193,34 Eur.  

 Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai – 773101,70 Eur. iš kurių 

panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto – 554780,87 Eur., iš savivaldybės biudžeto – 

201415,54 Eur., iš Europos sąjungos – 15888,90 Eur., iš kitų šaltinių – 1016,39 Eur. 

 

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimus sudaro 311192,32 Eur. Įsiskolinimas tiekėjams 2021 m. birželio 30 d. sudarė 

36290,13 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 140057,61 Eur, tai už 2021 m. birželio 

mėn. priskaičiuotas, bet dar neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Įsipareigojimus 

didina sukauptos mokėtinos sumos, kurios sudarė 125671,12 Eur. Čia yra sukauptos atostoginių 
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sąnaudos ir nuo jų apskaičiuotos socialinio draudimo sąnaudos. Įsipareigojimų straipsnį didina 

atidėjiniai – 9173,46 Eur. Tai yra išeitinių išmokų kaupiniai, darbuotojams, kurie sukakus 

pensijiniam amžiui gali pasinaudoti galimybe išeiti iš darbo.

 

Pagrindinės veiklos pajamos 

 

Pagrindinės veiklos  pajamos gautos iki 2021 m. birželio 30 d. pateiktos 3-iojo VSAFAS 

„Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede. Jos sudaro 806590,91 Eur. 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos, patirtos iki 2021 m. birželio 30 d., pateiktos 3-iojo VSAFAS 

„Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede. Sąnaudos sudarė 810582,28 Eur. 

Didžiausią dalį sąnaudų 672300,01 Eur. sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos.  

Grynojo turto pokyčių ataskaita  

 

Per ataskaitinį laikotarpį susidarė pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 4216,44 Eur.  

Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas – 4216,44 Eur. Sukauptas perviršis ar 

deficitas 6354,10 Eur. 

 

 

Direktorė                                                              ______________                                               Danutė Valiūnienė           

 

Vyr. finansininkė                                        ____________                                      Aistė Juodišienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 329097,46 321862,12

I. Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 329097,46 321862,12

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 245816,96 238276,77

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 27999,31 30243,49

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 11071,90 9741,16

II.6 Transporto priemonės 16942,61 20957,57

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 23386,27 18022,74

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3880,41 4620,39

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 349056,37 200681,69

I. Atsargos 14675,24 439,73

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 14675,24 439,73

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

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

I.5

II. Išankstiniai apmokėjimai 655,90 561,40

III. Per vienus metus gautinos sumos 310228,47 152030,54

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 2140,18 2047,87

III.5 Sukauptos gautinos sumos 308058,26 148134,05

III.6 Kitos gautinos sumos 30,03 1848,62

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23496,76 47650,02

IŠ VISO TURTO: 678153,83 522543,81

D. FINANSAVIMO SUMOS 373315,61 381457,07

I. Iš valstybės biudžeto 15644,94 5671,96

II. Iš savivaldybės biudžeto 298279,67 299808,21

III. 59356,88 75229,80

IV. Iš kitų šaltinių 34,12 747,10

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 311192,32 143224,40

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 9173,46 10435,96

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 9173,46 10435,96

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 302018,86 132788,44

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 0,00

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

Straipsniai

_________________________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-27 Nr. 19-116

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena

Straipsniai

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 36290,13 4620,70

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 140057,61

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 125671,12 128167,74

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS -6354,10 -2137,66

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai 0,00 0,00

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas -6354,10 -2137,66

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -4216,44 6450,00

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -2137,66 -8587,66

G. MAŽUMOS DALIS

678153,83 522543,81

Direktorė

(parašas)

(parašas)

Aistė Juodišienė

(vardas ir pavardė)        (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                    

Vyriausioji finansininkė

Danutė Valiūnienė

(vardas ir pavardė)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

A. 806590,91 1611587,33

I. 795578,43 1591003,59

I.1. 538818,78 1096253,96

I.2. 239897,80 444937,08

I.3. 15888,90 39327,72

I.4. 972,95 10484,83

II.

III. 11012,48 20583,74

III.1. 11012,48 20583,74

III.2.

B. 810582,28 1605055,93

I. 672300,01 1321026,80

II. 14948,10 24375,19

III. 34686,89 41959,64

IV. 146,77

V. 1198,26 12934,88

VI. 4600,11 3280,25

VII. 1257,30 2179,20

VIII.

IX. 15027,75 103722,64

X. 41705,05 54574,62

XI.

XII.

XIII. 18449,41 33423,75

XIV. 6409,40 7432,19

C. -3991,37 6531,40

D. 0,00 0,00

I. 

II.

III. 

E. -225,07 -81,40

F.

G.

H. -4216,44 6450,00

I.

J. -4216,44 6450,00

I.

II.

(parašas)

  (parašas)

Vyriausioji finansininkė        Aistė Juodišienė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                      (vardas ir pavardė)

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

FINANSAVIMO PAJAMOS

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

Iš kitų finansavimo šaltinių

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Pilviškių "Santakos" gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

PAGAL  2021.06.30 D. DUOMENIS

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybių biudžetų 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

_______________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

2021.08.27 Nr. 19-117    

Eil. Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Straipsniai

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

        Danutė Valiūnienė

(vardas ir pavardė)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                           

Direktorė         

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

KITOS



                                     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 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):

5671,96 554262,90 0,00 10490,95 0,00 0,00 -554780,87 0,00 0,00 0,00 15644,94

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 5671,96 4696,96 10490,95 -6901,8 13958,07

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 549565,94 -547879,07 1686,87

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

299808,21 199887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201415,54 0,00 0,00 0,00 298279,67

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 299808,21 5330,83 -9955,73 295183,31

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 194556,17 -191459,81 3096,36

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):

75229,80 0,00 0,00 15,98 0,00 0,00 -15888,90 0,00 0,00 0,00 59356,88

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 56854,74 0,00 15,98 -6588,9 50281,82

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 18375,06 -9300 9075,06

4. Iš kitų šaltinių: 747,10 43,44 0,00 259,97 0,00 0,00 -1016,39 0,00 0,00 0,00 34,12

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 259,97 -249 10,97

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 747,10 43,44 -767,39 23,15

5. Iš viso finansavimo sumų 381457,07 754193,34 0,00 10766,90 0,00 0,00 -773101,70 0,00 0,00 0,00 373315,61

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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


